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  com.hotmail@buthin: الA)يد @لك�)و<ي

: مQRص  

اســـة إ�ـــ� الكـــشف عـــن فاعليـــة اســـتخ ات رســـعت الد ردام التعلـــيم املع&ـــوس اف#"اضـــيا  ـــ� تنميـــة م�ـــا
ً

اســـة املــن/. شـــبھ  ربرمجــة @ج�ــزة الذكيـــة لــدى طالبــات املرحلـــة الثانو6ــة بمدينـــة جــدة، واتبعــت الد

Eـس�ما عـن Cعـد، وتمثلـت @دوات  ُالتجرNO6 بتصميم اKLموعتGن التجرJ6ية والضابطة اللتGن تـم تد ر

6ن، أحـــدVما يقـــTس اKRانـــب امل ، وتـــم تطبيـــق ر ـــ� اختبـــا يعر ـــ�، و\خـــر تطبيقـــي يقـــTس @داء امل�ـــار

اســة ع^ــ� عينــة م&ونــة مــن  Eع�ن بواقــع ) 61(رالد ، تــم تــو زطالبــة مــن طالبــات الــصف الثــاeي الثــانو ي

اســــة إ�ــــ� وجــــود . طالبــــة للمجموعــــة الــــضابطة) 31(للمجموعــــة التجرJ6يــــة و) 30( روقــــد توصــــلت الد

ق دالـــة إحـــصائيا بـــGن متوســـطات اKLمـــوع فـــر
ً

ٍتGن  ــــ� التطبيـــق البعـــدي ل&ـــل مـــن mختبـــار املعر ــــ� و
ــــو مـــــا pـــــشG" إ�ـــــ� فاعليـــــة اســـــتخدام التعلـــــيم  ـــة التجرJ6يـــــة، وVـ وmختبـــــار التطبيقـــــي لـــــصاqR اKLموعــ

ـــة و@دائيـــــة ـــة اKRوانـــــب املعرفيــ ــــ� تنميــ املع&ـــــوس اف#"اضـــــيا  ـ
ً

ات برمجـــــة @ج�ـــــزة الذكيـــــة لـــــدى   ــــا رمل�ـ

اسة باالستفادة من . الطالبات Eس الt"مجة للطالبات عن Cعد، روأوصت الد ُالتعليم املع&وس  � تد ر

Eس موضوعات اuRاسب وتقنية املعلومات 6ب املعلمات ع^� توظيف�ا  � تد روتد   .ر

  .@ج�زة الذكية، الt"مجةmف#"اNxy،  التعليم املع&وس، التعليم: الTلمات املفتاحية
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the effectiveness of using flipped learning by default 
(distance) in developing the programming skills of smart 

devices among female secondary school 
 students in Jeddah. 

Buthinah Gurban  

Education technology department, College of Education, University of 

Jeddah, Saudi Arabia. 

Email: buthin@hotmail.com 

Abstract 

The study sought to reveal the effectiveness of using virtual inverse 

education in the development of smart device programming skills 

among high school students in Jeddah. the study followed the semi-

experimental curriculum by designing the experimental and 

controlling groups that were taught remotely, and the tools consisted 

of two tests, one of which measures The cognitive aspect, the other 

applied to measure skilled performance, and the study was applied to a 

sample of (61) female high school second graders, who were 

distributed by (30) to the experimental group and (31) female students 

to the control group. The study found statistically significant 

differences between the averages of the two groups in the remote 

application of both cognitive and applied testing for the experimental 

group, indicating the effectiveness of using virtual inverse education in 

developing the cognitive and performance aspects of smart device 
programming skills in female students. The study recommended that 

inverse education beused to teach programming to female students 
remotely, and that female teachers be trained to employ them in 

teaching computer and information technology subjects. 

Keywords: Inverse Education, Virtual Education, Programming, 

Smart Devices. 
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  : املقدمة

ـــــ� املؤســــــسات التعليميــــــة، نــــــتج ع��ــــــا توســــــع  ـــــة �غGــــــ"ات كبGــــــ"ة ع^ـ فرضــــــت التكنولوجيــــــا الرقميـ
ات التقنيـــــة العامليـــــة واس�ـــــشراف  ر ملواكبـــــة التطـــــو ــــر ــــار ضـ ــــNx كخيـ راســـــتخدام التعلـــــيم mف#"اyـ يو
ف ال�ــــN يتعــــذر ف��ــــا اuRــــضو  ا ال بــــديل عنــــھ  ــــ� البTئــــات والظــــر راملــــستقبل، فــــضال عــــن �ونــــھ خيــــا و

ً
ر

ً

ونــــاللمــــد س �و مــــة الراVنــــة الن�ــــشار فــــاير س والتواصــــل وج�ــــا لوجــــھ، كمــــا Vــــو اuRــــال خــــالل @ را و ز ر
ً

 
COVID-19) ( نتقال ال&امل إ�� التعليمm تمعات و@نظمة التعليميةKLمن ا "Gفرضت ع^� كث Nال�

  .mُف#"اNxy عن Cعد لضمان استمرار العملية التعليمية

Eس أن التع) Duart&Sangra, 2010,7(ىو6ر  رليم mف#"اNxy أدى لنقلة نوعيـة  ـ� عمليـة التـد
مـــن خـــالل اســـتخدام أدوات �عليميـــة ممGـــ¤ة pـــسرت كثGـــ"ا ع^ـــ� املعلمـــGن والطلبـــة، وأحـــدثت �غGـــ"ات 

ً

املن/Kيــة و@ســاليب  ًغGــ" أن نجـاح Vــذا النـوع مــن التعلــيم يتطلـب �غيGــ"ا  ـ�. إيجابيـة  ــ� بTئـة الــتعلم
ق�عليميـة مناسـبة للبTئـة mف#"اضـية ومغـايرة للطـر التقليديـة التعليميـة، واسـتخدام اسـ#"اتيجيات 

Eس وج�ا لوجھ ال�p Nستخدم�ا املعلمو  � التد
ً

ر   .ن

قأن mستمرار  � استخدام ذات املن/Kيات والطر و@سـاليب  ـ� ) Pando, 2018,488(و6ؤكد 
Eس، لذلك يجب استخدام مز6ج من mس# ق"اتيجيات وطر رالبTئة mف#"اضية يمثل معضلة  � التد

Eس ال�N تجمع بGن مزايا التعليم mف#"اNxy والتعليم  وج�ا لوجھرالتد
ً

 .  

ـــ� بTئـــــة الـــــتعلم  ـــن mســــ#"اتيجيات التعليميـــــة ال�ـــــN أحــــدثت �غGـــــ"ا  ـ ـــيم املع&ــــوس، مــ ًوEعــــد التعلــ ُ

 Nxـyف#"اm نظـامي التعلـيم �اسـ#"اتيجية يمكـن اسـتخدام�ا  ـ �مود، و®KRالتقليدية، وخلص¯�ا من ا
ســـال الفيـــديوVات والت Eس يـــتم ف��ـــا عـــن Cعـــد، مـــن خـــالل إ رعلـــيم وج�ـــا لوجـــھ، ألن جـــزءا مـــن التـــد ُر ً ً

6ب ع^ــ� مـا تــضمنتھ  روالوسـائط التعليميـة للطلبــة عtـ" الوسـائل الرقميــة، ثـم املناقــشة حول�ـا والتـد
س، وVو ما pس�ل تقـديم التغذيـة الراجعـة للطلبـة، والتعـاو  ـ� حـل  ات أثناء الد ف وم�ا نمن معا ر ر ر
ــــة؛ فتنفيــــــذ التعلـــــــيم  ـــــN ا³Lتلفـــ ـــل الرق´ـ ــــ" وســــــائل التواصــــ س عtـــ ـــــد ـــــد الـ ـــــشات Cعــ 6بات واملناقـ ـــــد رالتـ ر

س، مــع عكـــس أدوار  راملع&وســيعتمد ع^ــ� mســتفادة مــن التقنيــات اuRديثــة  ــ� تحقيــق أVــداف الــد
Eس التقليــدي؛ و ــ� Vــذا الــصدد يرىبG"جمــان أن التعلــيم املع&ــوس ي¸تقــل ) 30، 2015(وســامز  رالتــد

Eس اNx¹، إ�� م&ان �علم الفرد، و6تحو م&ان �علم ربالتد ل من م&ان �علم اKLموعة، أي الصف الد ر
6بات إبداعيـــة حـــو  لالفـــرد إ�ـــ� بTئـــة �علـــم تفاعليـــة يوجـــھ املعلـــم ف��ـــا الطـــالب لتطبيـــق مفـــاVيم وتـــد ر

  .موضوع التعلم

وعات وقــد أظ�ــرت تطبيقــات التعلــيم املع&ــوس فاعليــة وتــأثG" إيجــا«ي  ــ� �علــم كثGــ" مــن املوضــ
اســـية، حيــث أشـــار  ات الد رواملقــر  إ�ــ� أن تطبيقـــات التعلـــيم (Schwarzenberg,et al,2018,237)ر

ات الطالب راملع&وس  � العملية التعليمية أظ�رت تأثG"ا إيجابيا ع^� @داء @�ادي´N وتحسن م�ا ً ً.  

ات ات ال�N تحتـاج إ�ـ� ف�ـم واك�ـساب م�ـا روتزداد أVمية التعليم املع&وس  � املقر ، ومـن ذلـك ر
ات اuRاســب \�ــ�، خاصــة موضــوعات الt"مجــة ال�ــN يــر ىمقــر أن �علــم مفاVيم�ـــا  )Durak,2020( ر

ا�Ãا وأسس�ا م�مة صعبة ع^� الطالب، كما يواجھ املعلمو تحديات  � �عليم�ا للطالب نوم�ا    .ر

ُأن �علــــيم الt"مجــــة pعــــد مــــن املوضــــوعات الــــصعبة ) Pattanaphanchai, 2019,2(كمـــا أكــــد 

قسبة لكثG" من الطالب، وVو ما يفرض ع^� املعلمGن استخدام أساليب وطر �ساعد  � تقر6ب بال¸
ا�Ãا بطر6قة أفضل، وEعد التعليم املع&وس من الطـر املناسـبة والفعالـة  ـ�  قمفاVيم�اواكساب م�ا ُ ر

  .  Vذا اKRانب
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ات التفكGـ" النقـدي لـد) (Davenport, 2018ىو6ـر  رأن التعلـيم املع&ـوس يحـسن م�ــا ى الطــالب ُ
اNx¹، خاصة عندما تتوفر  رو6منح�م الثقة لتطبيق برمجة الكمبيوتر �أداة تحليل خارج الفصل الد

¹ـNx ومقـاطع الفيــديو عtـ"  د، بمـا  ـ� ذلــك الكتـاب املد راملـوا نÇن#"نـت إضـافة إ�ــ� التعـاو  ـ� الفــصل  ر
ة الطالب ع^� النجاح  � �علم اNx¹، فإن ذلك pعد عنصرا أساسيا  � قد رالد ر

ً ً   . الt"مجةُ

 �Éاســـة الـــسب أن اتجاVــات معلمـــات اuRاســـب \�ــ� نحـــو اســـتخدام التعلـــيم ) 2017(روأظ�ــرت د
نالتعـاو وتبـادل  زاملع&وس �انت إيجابية؛ حيث ير6ن أ�Êا �عز ثقة الطالبات بأنفـس�ن، و�ـساعدVن

اء اســات وأكـدت نتـائج . ر\ ، (رد عليــة ع^ـ� فا) 2018ي؛ املن�ـشر والعــديل، 2018يالغامـدي والعطــو
ىكمـــا يـــر . يالتعلــيم املع&ـــوس  ـــ� تنميـــة التحـــصيل و@داء امل�ـــار لتطبيقــات اuRاســـب لـــدى الطـــالب

)Durak, 2018,939 ( ،يةËاســوuRمجــة ا"tعلــيم ال� �ا جيــدا وفعــاال  ــ أن الــتعلم املع&ــوس pعــد خيــا
ً ّ ً ً

ر ُ

  .علموتفاعل�م، وكفاء�Ãم الذاتية  � الت تحسGن مشاركة الطالب، وسلوك�م، حيث pس�م  �

اســـــــات ــــل د ــــات، مثـــ اســـ ــــن الد ـــتعديد مـــ ـــا أوصــــ ركمــــ ــــــسعد، (ر ؛ الغامـــــــدي 2018يالدوســـــــر وآل مـ
، ات التعليمية، ) 2018يوالعطو Eس املقر رب�KÎيع املعلمGن ع^� استخدام التعليم املع&وس  � تد ر

ش عمـــل، للمعلمــGن والطـــالب؛ لتعــر6ف�م بمف�ومـــھ، وطـــر  J6يـــة، و ات تد قواuRاجــة إ�ـــ� إجــراء دو ر ور ر
Çاتھتنفيذه، و¤Gفادة من م.  

ـــن ذلـــــك أن اســـــتخدام التعلـــــيم املع&ـــــوس لـــــھ آثـــــار  Eس تطبيقـــــات  يتـــــqÑ مــ ــــ� تـــــد رإيجابيـــــة ع^ـ
ات اuRاســوËية املتقدمــة مثــل الt"مجـة، ملــا لــھ مـن فوائــد تــنعكس ع^ــ�  6ب ع^ــ� امل�ـا راuRاسـب والتــد ر

، وVو  اسـة أVمي¯�ـا، خاصـة عنـد ا يتحصيل الطالب وأدا�Òم وتمك��م امل�ار KRمـع بـGن رمـا pعطـي الد
ات برمجية محددة، تتمثل  �  راستخدام التعليم املع&وس من خالل التعليم mف#"اNxy لتنمية م�ا

ات برمجة @ج�زة الذكية   . رم�ا

اسة وأسئلUVا   : رمشTلة الد

اســات مــن فاعليــة  ) Schwarzenberg,2018(أشـار  رإ�ــ� أنــھ ع^ــ� الــرغم ممــا أظ�رتــھ Cعــض الد
اســـــات لف�ــــم @Cعـــــاد التعلــــيم املع&ــــوس  ـــــ� العمليــــة ر التعليميـــــة، إال أننــــا بحاجـــــة إ�ــــ� مز6ـــــد مــــن الد

ّ

واKRوانــب ا³Lتلفـــة ال�ــN تجعـــل اســـتخدام Vــذه الطر6قـــة أكÔــ" إيجابيـــة وتـــأثG"ا  ــ� تحـــصيل الطـــالب 
ً

ات الt"مجة   . رواك�سا�Õم مل�ا

اســـــات حــــــو التعلـــــيم املع&ــــــوس وفاعليتـــــھ  ــــــ� �علــــــيم   ـــد مــــــن الد ــــة إ�ـــــ� إجــــــراء مز6ــ لوتـــــأ�ي اuRاجــ ر
اسـات، مثـل ا رملوضوعات الصعبة  � اuRاسـب، مثـل الt"مجـة، اسـتجابة ملـا أظ�رتـھ نتـائج Cعـض الد

 �Éاســة الــسب اتجاVــات معلمــات اuRاســـب  ال�ــN توصـــلت إ�ــ� أنــھ ع^ـــ� الــرغم مــن إيجابيـــة) 2017(رد
ــــوس إال أن \�ــــــ� نحــــــو اســــــتخدام اســــــ#"اتيجية التعلــــــيم املع&ـــ

ّ
ـــــتخدام�ا  ـــــع جميـــــــع  اسـ ــــن مـ ـــ" ممكــ غGـــ

كما أظ�رت  .اصة املوضوعات ال�N تحتاج إ�� تطبيقات عملية، ومن أمثل¯�ا الt"مجةاملوضوعات، خ
اســــة  ســــلبية  ـــ� اتجاVــــات Cعـــض الطــــالب نحـــو اســــتخدام التعلــــيم ) (Davenport, 2018رنتـــائج د

ن أن �علم�ـا ي&ـو  ناملع&وس  � �علم الt"مجـة،ال سـيما موضـوعات الt"مجـة @كÔـ" تقـدما؛ حيـث يـر و ً

س التقليديــــة وج�ــــا لوجــــھأفــــضل مــــن خــــالل الــــد ر
ً

اســــة العــــو � . و أن ) 2021(ركمــــا أظ�ــــرت نتــــائج د
  .تطبيق اس#"اتيجية التعليم املع&وس معلمات اuRاسب \�� يواج�ن معوقات عدة  �
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ات برمجــة @ج�ــزة الذكيــة لــدى طلبــة املرحلــة الثانو6ــة  ــ� اململكــة؛  رو ــ� إطــار �علــيم وتنميــة م�ــا
اسة العبي&ان وال أن معلمات اuRاسب \�� يواج�ن معوقات ) 2016،470(دVمNxÖ رفقد أظ�رت د

Eس وحـــدة تقنيــات وËرمجـــة @ج�ــزة الذكيــة  ـــ� املرحلــة الثانو6ـــة، كمــا توصـــلت  جــة عاليــة  ـــ� تــد ربد ر
اسـة للــشمر والع×ـ¤  يد ي مـن طالبــات املرحلـة الثانو6ــة لـد�Ùن ضــعف  ــ� % 87إ�ــ� أن ) 416، 2021(ر

ات برمجة @ج�زة الذكية، وأن من املعلمات يؤ6دن استخدام املستحدثات التكنولوجية % 90 رم�ا
ات   .ر � تنمية Vذه امل�ا

ـــاء  ـــNx أصــــبح واقعـــــا، وح�ـــــC Úعـــــد ان¯�ــ ـــا ســـــبق، وحيــــث أن اســـــتخدام التعلـــــيم mف#"اyــ ً ــــ� ضـــــوء مــ

مـة ونــا زأ س �و رفاير فإنــھ قـد فــرض وجــوده  ــ� الفـصو التعليميــة مــستقبال، ســواء ، )(COVID-19و
ً ل

اســـات مـــن فاعليـــة  ــ� بـــرامج مـــستقلة، أ Eس، و ـــ� ضـــوء مــا أظ�رتـــھ الد رو مـــن خـــالل دمجــھ  ـــ� التـــد ر
Eس 6ب املعلمـGن واملعلمــات ع^ـ� توظيفــھ  ـ� التـد رالتعلـيم املع&ـوس، والتوصــية بتـد  ــ� ضـوء ذلــك، . ر

اسـة اuRاليـة  اسـات علميـة بحثـت املوضـوع بأCعـاده اuRاليـة؛ فـإن مـش&لة الد رونظرا ألنھ ال توجد د ر
ً

ات برمجــة @ج�ــزة تتحــدد  ــ� الكــشف ف راعليــة اســتخدام التعلــيم املع&ــوس اف#"اضــيا  ــ� تنميــة م�ــا
ً

  : الذكية لدى طالبات املرحلة الثانو6ة بمدينة جدة، وذلك من خالل Çجابة عن السؤالGن \تيGن

ما فاعلية استخدام اس#"اتيجية التعلـيم املع&ـوس اف#"اضـيا  ـ� تنميـة اKRانـب املعر ـ� املتعلـق .1
ً

 
 ج�زة الذكية لدى طالبات املرحلة الثانو6ة بمدينة جدة؟بt"مجة @

يما فاعلية استخدام اس#"اتيجية التعليم املع&وس اف#"اضيا  � تنمية اKRانب امل�ار التطبيقي  .2
ً

 بt"مجة @ج�زة الذكية لدى طالبات املرحلة الثانو6ة بمدينة جدة؟ املتعلق

اسة   :رفرضيات الد

Tاسة للتحقق من الفرض   :تGن \تTتGنر�س�É الد

ىيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو الداللــة .1 ق
ً

 (α ≤ 0.05)  جــات طالبـــات ربــGن متوســطي د
بt"مجة @ج�زة  اKLموعتGن التجرJ6ية والضابطة  � التطبيق البعدي لالختبار املعر � ا³Rاص

  .الذكية لصاqR اKLموعة التجرJ6ية

ىيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو الداللــة .2 ق
ً

 (α ≤ 0.05)  جــات طالبـــات ربــGن متوســطي د
 املتعلـــق) التطبيقـــي(  ياKLمـــوعتGن التجرJ6يـــة والـــضابطة  ـــ� التطبيـــق البعـــدي لالختبـــار امل�ـــار

  .بt"مجة @ج�زة الذكية لصاqR اKLموعة التجرJ6ية

اسة   :رأ]داف الد

ـــن خـــــالل  ــــوس مــ اســـــة للكـــــشف عـــــن فاعليـــــة اســـــتخدام اســـــ#"اتيجية التعلـــــيم املع&ـ ر�ـــــس�É الد
ات التطبيقية املتعلقة بt"مجة @ج�زة التعليم mف# ر"اNxy عن Cعد  � تنمية اKRوانب املعرفية وامل�ا ُ

  .الذكية لدى طالبات املرحلة الثانو6ة بمدينة جدة

اسة   :رأ]مية الد

ـــع ال#"بــــو مــــن خــــالل محاولــــة : @Vميــــة العلميــــة .1 اســــة اســــتجابة ملتغGــــ"ات الواقـ يتــــأ�ي Vــــذه الد ر
ـــن mســــتفادة مــــن إحــــدى mســــ#"اتيجيا ـــة اuRديثـــــة بطر6قــــة اف#"اضــــيا، فßــــN �عــــد مــ ت التعليميـ

ُ ً

اســات القليلــة ال�ــN اVتمــت بتطبيــق التعلــيم املع&ــوس اف#"اضــيا خــالل التعلــيم عــن Cعــد،  ُالد ً
ر

اســات ال�ــN طبقــت التعلــيم املع&ــوس  ــ� بTئــة التعلــيم الــصفية  رو®ــ� اســتكمال للعديــد مــن الد
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اسـات نالتقليديـة، و6ؤمـل أن pـستفيد البـاحثو مـن توصـي اسـة ومق#"حا�Ãـا  ـ� إعـداد د رات الد ر
 .يجديدة تÔ" املكتبة ال#"بو6ة

يؤمـــل أن pـــستفيد معلمـــو ومعلمــات اuRاســـب \�ـــ� باملرحلـــة الثانو6ـــة مـــن : @Vميــة التطبيقيـــة .2
اسة  � تحسGن �عليم الt"مجة للطلبة، ودمج الـتعلم mف#"اyـNx  ـ� التعلـيم الـصفي،  رنتائج الد

رالتعلـــيم املع&ــوس اف#"اضـــيا  ــ� تطـــو6ر �علــم مقـــر اuRاســب وتقنيـــة وmســتفادة مـــن تطبيقــات 
ً

  .املعلومات للمرحلة الثانو6ة

اسة   : رمحددات الد

اسة ع^� اuRدود التالية  :ريقتصر �عميم نتائج الد

- �àــــد املوضــــوuRـــتخدام التعلــــيم املع&ــــوس: ا ات برمجــــة @ج�ـــــزة  اسـ رعــــن Cعــــد  ــــ� تنميــــة م�ــــا ُ

 .الذكية

س: اuRــــد امل&ــــاeي -  الثانو6ــــة اuR&وميــــة للبنــــات بمدينــــة جــــدة، وتــــم التطبيــــق مــــن خــــالل راملــــدا
س�N الرقمية  .رمنصة مد

 .يطالبات الصف الثاeي الثانو: ياuRد الJشر -

- Nـــــــــáـــــــد الزم ــــــــNx : اuRــ ا¹ـ ـــاeي مـــــــــن العـــــــــام الد ــ ــــــNx الثــــ ا¹ـــ ـــــــصل الد ــــالل الفــ ـــ ـــــــة خــ اســ رطبقـــــــــت الد ر ر
  .V/2021ـ1442

اسة   :رمصطR[ات الد

  التعليم املعكوس .1

ُبأنـــھ اســـ#"اتيجية للتعلــيم يطلـــب ف��ـــا مـــن  التعلــيم املع&ـــوس) Yong, et al,2021,23(ّعــرف 

س مـــسبقا  الطـــالب مـــشاVدة محاضـــرات الفيـــديو ً وقـــراءة مالحظـــات الـــدر اســـة الذاتيـــة قبـــل (و رالد
Nx¹ا س والt"امج التعليمية داخل الفصل) رالفصل الد   .وإلعداد أنفس�م للدر

اسة اuRالية بأنھ روEعرف إجرائيا  � الد
ً مة اس#"اتي: ُ زجية �عليمية تقوم ع^� تقديم املعرفة الال

لللطالبات مسبقا حو موضوعات وحدة برمجـة @ج�ـزة الذكيـة مـن خـالل الفيـديوVات والوسـائط 
ً

6ـــدVم �Õــــا عtـــ" مجموعـــة الك#"ونيــــة متخصـــصة، وتقـــوم الطالبــــات  والتعليميـــة الرقميـــة ال�ــــN يـــتم تز
6ــة حول�ــا بمــشاVد�Ãا وتــدو6ن مالحظــ¯�ن حول�ــا، ثــم تقــوم املعلمــة 6بات امل�ا ر بمناقــش¯�ن وحــل التــد ر

Nxyف#"اm داخل الصف.  

2.  bcdالتعليم @ف�)ا  

 Çلك#"وeـــي ي�ـــيح للمـــتعلم mســـتفادة مـــن  نـــوع مـــن التعلـــيم"بأنـــھ ) 51، 2014(العبيـــدي  ّعرفـــھ
جميــــع عناصــــر العمليــــة التعليميــــة مــــن مــــادة �عليميــــة وكتــــب وخــــدمات طالبيــــة وتفاعــــل مــــع املعلــــم 

ل مـــا ت�يحــــھ شـــب&ات املعلومــــات ع^ـــ� mن#"نــــت، حيـــث يــــتمكن املـــتعلم مــــن الوصـــو ا�ــــ� باإلضـــافة ا�ــــ�
قت قصG" املعلومة املطلوب بج�د قليل    ".وو
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اسـة اuRاليــة بأنـھ روEعـرف التعلـيم mف#"اyـNx إجرائيـا  ـ� الد
ً بTئـة الك#"ونيـة تفاعليـة يـتم ف��ــا : ُ

Eس الطالبــــات وتقــــديم املــــادة التعليميــــة ل�ــــن مــــن خــــ لالل فــــصو اف#"اضــــية ع^ــــ� منــــصة رتقــــديم تــــد
قميـــة تفاعليـــة، وتتواصـــل  ات والوســـائط التعليميـــة بــصيغة  ســ�N الرقميـــة، حيـــث تتــوفر املقـــر رمد رر

ف��ا الطالبات مع معلما�Ãن الك#"ونيا
ً

  .  

ات برمجة �ج�زة الذكية .3  رم�ا

اسة اuRالية ريقصد �Õا  � الد ات املتضمنة  ـ� وحـدة برمجـة: ُ ف واt³R"ات والقد راملعا  @ج�ـزة ر
ات املتعلقة بأنظمة ) 2(رالذكية  � مقر اuRاسب وتقنية املعلومات  رللمرحلة الثانو6ة، و�شمل امل�ا

ال�ـــشغيل، ولغـــات الt"مجـــة، والـــدوال املـــستخدمة  ـــ� الt"مجـــة، وTËئـــات التطـــو6ر الt"مجيـــة لألج�ـــزة 
  . NSB-AppStudioالذكية، وأدوات برنامج 

  :يgطار النظر

  التعليم املعكوس -1

pُعد التعليم املع&وس من اس#"اتيجيات التعلم ال¸شط ال�N �عمل ع^� تفر6د التعليم، و�س�ند 
فقــــــا ــــة، و ـــ� مبـــــادئ النظر6ـــــة البنائيـــــة ال�ـــــN تفعــــــل دو املـــــتعلم وتجعلـــــھ محـــــو العمليـــــة التعليميـ إ�ــ
ً

و ر              ر
قليدية التعلـيم، مـن فإن التعليم املع&وس �Ùدف إ�� التغلب ع^� ت) 16، 2018(آلل إبراVيم واملنيع 

س  ــــت بطر6قـــــة تمكـــــن املعلـــــم مـــــن إعـــــداد الـــــد رخـــــالل اســـــتخدام التقنيـــــات اuRديثـــــة وشـــــبكة mن#"نـ
باسـتخدام الوســائط ا³Lتلفـة، �الفيــديو وال�ـKìيالت الــصوتية، وإتاح¯�ـا للطلبــة لالطـالع عل��ــا  ــ� 

ل�م قبــل اuRــضو لuîــصة،  ــ� حــGن يخــصص وقــت اuRــصة للمناقــشات ُمنــا ر لتطبيقيــة و@eــشطة ا ز
6بات   .روالتد

اســــة  ســــة؛حيث يقــــوم الطلبــــة بد ـــيم املع&ــــوس يــــتم تبــــديل @دوار بــــGن امل×ــــ¤ واملد رففــــي التعلـ ر ل
ن  واملوضوع  � امل×¤ قبل موعد اuRصة من خالل الفيديوVات التعليمية ال�p NعدVا املعلم، و6ج�ز ل

ـــم والطـــــــالب ـــــذه ى�عليقـــــــا�Ãم ومالحظـــــــا�Ãم ع^ـــــــ� محتـــــــو الفيـــــــديوVات، ثـــــــم يقـــــــوم املعلــــ ــــــشة Vــ  بمناقـ
ب ع^ــ�  راملالحظــات، وÇجابــة ع^ــ� اســئلة الطلبــة، وتنفيــذ Cعــض @eــشطة املتعلقــة بــاuLتو والتــد ى
ات ال�ـــN تـــضمن¯�ا الفيـــديوVات، وVـــو مـــا pعطـــي وقتـــا أوســـع للتطبيـــق العم^ـــ�، و6حـــسن  تطبيــق امل�ـــا

ً
ر

س ات املس¯�دفة  � الدر سة امل�ا ة الطلبة ع^� التعلم ومما وقد ر ر   .ر

ا مناســبا وجيـــدا لتفر6ــد التعلـــيم وVنــاك عديــد  مـــن املGــ¤ات ال�ــN تجعـــل التعلــيم املع&ـــوس خيــا
ً ً ً

ر
ا�Ãم، و ــــ� Vــــذا الــــصدد أشــــار العــــو �  إ�ــــ� أن ) 104، 2021(روتحــــسGن تحــــصيل الطلبــــة وتنميــــة م�ــــا

التعلـــيم املع&ـــوس ينطلـــق مـــن ام&انـــات الطالـــب و6راàـــ� احتياجاتـــھ، و6واكـــب املـــستجدات ال#"بو6ـــة 
ات القـر اuRــادي والعــشر6ن لــدى الطلبـة مــن خــالل توظيــف التقنيــة و6حقـق متطلبــات ت ننميــة م�ــا ر

ات الفكر6ـــة وÇبداعيـــة، وجعـــل التعلـــيم أكÔـــ"  نـــة،  راuRديثـــة وتنميـــة العديـــد مـــن امل�ـــا وواقعيـــة ومر
ودمـــج العديــد نظر6ــات الـــتعلم وتقنيــة التعلـــيم  و�Ãيئــة بTئــة جاذبـــة للطــالب وممتعــة ومثGـــ"ة للــتعلم،

ة وقـت الـتعلم، وإتاحـة بطر6قة تجعل ا ه  ـ� تحـسGن إدا رلتعلم أكÔ" عمقـا وأكtـ" أثـرا، فـضال عـن دو ر
ً ً ً

ا�Ãم وأسـئل¯�م، وتقـديم التغذيـة الراجعـة،  رفرصة أكt" للطلبـة لuîـصو ع^ـ� إجابـات ع^ـ� استفـسا ل
6بات التفاعليــة ال�ـــN ترñــð لــد�Ùم مفـــاVيم  ســة وتنفيـــذ @eــشطة والتــد روتــuòيح مفــاVيم�م، ومما ر

س وت ا�Ãموالدر  .رن´N م�ا
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uRـــات ال#"بو6ـــة اVتجاmالتعلـــيم املع&ـــوس @ســـس و �ـــàه حـــو كمـــا يرا لديثـــة مـــن خـــالل تمحـــو ر
حيــــث يــــصبح الطالــــب خاللــــھ مــــشار�ا eــــشطا وفــــاعال  ــــ� العمليــــة التعليميــــة ولــــTس مجــــرد  الطالــــب،

ً ً ً

متلقــي، و6ـــصبح املعلـــم موج�ـــا ومرشـــدا للطـــالب ومحفـــزا ل�ـــم ع^ـــ� الـــتعلم، إضـــافة إ�ـــ� دعـــم 
ً ً ً

الـــتعلم 
يالبنــــاóي ال¸ــــشط، والــــتعلم التعــــاوeي بــــGن الطلبــــة، و6حــــسن @داء املعر ــــ� وامل�ــــار للطالــــب، و6راàــــ� 
ق الفردية بGن الطلبة، وEس�ل ع^� املعلم املراجعة والتنقيح والتعديل، كما �عطي املناقشات  والفر

ا إيجابيـا للمعلمـGن حـو احتياجـات  لحو محتو الفيـديوVات التعليميـة تـصو ى ل
ً ً

الطلبـة بمـا يمكـ��م ر
رمن التنقـيح والتعـديل و�غيGـ" mسـ#"اتيجيات و@سـاليب وتفعيـل دو التغذيـة الراجعـة  ـ� اتجاVـات 

  .متعددة �س�م  � تجو6د العملية التعليمية

، 2017(وتتغG" أدوار �ل من املعلم واملتعلم  � التعليم املع&وس، حيث أشار عثمـان وحـسن   
ـــب&ات إ�ــــ� أن املعلـــــم يجـــــب أن  ) 22 ـــو مـــــصمما مح#"فـــــا يـــــتقن التعامـــــل مـــــع شـــــبكة mن#"نـــــت وشــ ي&ــ

ً ً
ن

ـــا  ـــة واســــتخدام الt"مجيـــــات املتخصــــصة، وأن ي�بáــــÚ طرقــ التواصــــل وتــــصميم الفيـــــديوVات التعليميـ
ً

وأســـاليب �عليميـــة تتمركـــز حـــو املـــتعلم، وأن ي&ـــو مرنـــا إ�ـــ� اuRـــد الـــذي يمكنـــھ مـــن إعـــادة ترتTـــب 
ً

ن ل
ـــة بمــــا يناســــب متغGــــ" ـــن البTئــــة التعليميـ ـــة التعليميــــة، وأن يتحــــدى املعوقــــات ال�ــــN تحــــد مـ ات العمليـ

س ، وأن ي&و . رتحقيق أVداف الد ة ع^� التنافس، والتعاو نأما املتعلم، فيجب أن تنمو لدى القد ن ر
س وعالقاتھ، وËاحثا ومستقصيا، ومتفاعال إيجابيا مستكشفا ملفاVيم وموضوعات الد
ً ً ً ًً

  .ر

»   :فيما ي^�) 423، 2017(ع خطوات أشار ل�ا Kôاج رو6تم تنفيذ التعليم املع&وس وفق أ

س قبـــل موعـــد اuRـــصة،  .1 راطـــالع الطالـــب ع^ـــ� فيـــديوVات املـــادة التعليميـــة ا³Rاصـــة بالـــد
س لوتــــدو6ن املالحظـــات و@ســــئلة حــــو  رحيـــث يجــــب عليـــھ متاCعــــة الفيــــديو ا³Rـــاص بالــــد

 . ىاuLتو

ل ـــ� بدايـــة اuRـــصة يخـــصص املعلـــم وقتـــا ألســـئلة الطـــالب حـــو املـــادة  .2
ً

ال�ـــN اطلعـــوا عل��ـــا، 
ا�Ãم، وتقديم التغذية الراجعة وتuòيح املفاVيم  . روÇجابة عل��ا، ومناقشة استفسا

ب  .3 6بات وتجـــــا ـــN قـــــد تتـــــضمن تـــــد س، وال�ــ رCعـــــد املناقـــــشة تبـــــدأ @eـــــشطة ا³Rاصـــــة بالـــــد ر ر
سوحل مشكالتھ، وم�ام بحثية استقصائية 6ة ع^� محتو الد روتطبيقات عملية وم�ا  . ىر

س، حيث يتواصل املعلم مع الطلبة حو تتمثل ا³Rطوة  .4 ل@خG"ة  � التقو6م ا³Rتامي للد ر
الفيــديوVات اKRديــدة مــن خــالل مجموعــات الك#"ونيــة، أو الt"يــد Çلك#"وeــي، أو وســائل 

  .التواصل الرق´N ا³Lتلفة

ــــرغم ممـــــا يمGـــــ¤ التعلـــــيم املع&ـــــوس مـــــن إيجابيـــــات، وفوائـــــد توظيفـــــھ  ـــــ� �علـــــيم جميـــــع  وع^ـــــ� الـ
ات، و ات، إال أن توظيفھ يواجھ Cعض التحديات، أVم�ا أنھ قد ال راملقر ف وامل�ا تنمية معظم املعا

ّ
ر ر

يناســب الطلبـــة  ـــ� مراحـــل التعلـــيم املبكـــرة، كمـــا يتطلــب ب¸يـــة تحتيـــة تقنيـــة تتمثـــل  ـــ� وجـــود أج�ـــزة 
ة ع^ــ� اسـتخدام�ا مـن الطـرفGن، وكــذلك  رحاسـب آ�ـ� أو Vواتـف محمولـة لــدى املعلـم والطلبـة، وقـد

 مـن اسـتخدام وسـائل mتـصال الرق´ـN اuRديثـة، وكفايـات متعـددة لـدى املعلمـGن لتوظيـف الـتمكن
و6مكــن التغلــب ع^ـــ� معظــم تحـــديات . التكنولوجيــا وmســ#"اتيجيات اuRديثـــة  ــ� العمليــة التعليميـــة

لالتعلـيم املع&ـوس مــن خـالل اuLافظــة ع^ـ� مك�ــسبات الف#ـ"ة املاضــية ال�ـN فرضــت التحـو للتعلــيم 
xــyف#"اm ات التقنيــة لــدى معظــم الطلبـــة افقــھ مــن تنميــة امل�ـــا ونـــا، ومــا  س �و مــة فــاير رN أثنــاء أ ر رز و
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ه من متطلبات التعلم  �  رواملعلمGن، والعمل ع^� استمرار توظيفھ ودمجھ  � التعلم الصفي، باعتبا
Gـ¤ املعلمـGالعملية التعليمية، وتحف �ات الرقمية   رالقر اuRادي والعشر6ن، ودمج �علم امل�ا ن ع^ـ� ن

  .توظيف mس#"اتيجيات اuRديثة مثل التعليم املع&وس  � العملية التعليمية

2- bcdالتعليم @ف�)ا  

أدى التوسع امل#¤ايد  � استخدام تكنولوجيـا املعلومـات وmتـصاالت إ�ـ� �غGـ"ات اeعكـست ع^ـ� 
 "Gـشp ـذا الـصددV �ذلـك طـر الـتعلم والتعلـيم، و ـ �يـاة، بمـا  ـuRقمعظـم جوانـب ا)Mahdiuon, et 

al,2017, 111 ( مجتمـــع أن إ�ـــ� �تـــصاالت أصـــبحت تمثـــل قـــوة دافعـــة  ـــmتكنولوجيـــا املعلومـــات و
ات التعليميــة ال�ــN أوجــدت التعلــيم mف#"اyــNx �اســتجابة للطلــب  راملعرفــة وحققــت طفــرة  ــ� املبــاد
Eس وعمليــــة الـــتعلم، حيــــث ظ�ــــرت الكثGــــ" مــــن رامل#¤ايـــد ع^ــــ� التعلــــيم، وســــعيا لتحـــسGن جــــودة التــــد

ً
 
مؤسسات وأنظمة التعليم mف#"اNxy، وأeشأت عديد من املؤسسات التعليمية منصات خاصة �Õـا 

  .لالستفادة من إم&انات التعليم mف#"اNxy  � دعم برامج�ا التعليمية

م#¤امنــة، وغGــ" م#¤امنــة، وقــد أشـــار : و6ــتم تقــديم بــرامج التعلــيم mف#"اyــNx ال&املـــة بطــر6قتGن
)Al-Nofaie,2020,6( د ومـــواد إ�ـــ� أ رن نمـــط التعلـــيم mف#"اyـــNx غGـــ" امل#ـــ¤امن pـــشG" إ�ـــ� �ـــسليم مـــوا

سائل التواصل الرق´N ا³Lتلفةع^� Çن#"نت مثل  ة التعلم أو الصفحات و والتعلم عt" منصات إدا ر
 wikiرســــائل الt"يــــد Çلك#"وeــــي ولوحــــات املناقــــشة Çلك#"ونيــــة أو املناقــــشة عtــــ" املــــدونات ومواقــــع 

التواصـــل واملــــشاركة بـــGن املعلــــم والطلبـــة  ــــ�  ال يتطلـــب والــــصوت، وVـــو نمــــط و و�ـــKìيالت الفيـــدي
اســة بالــسرعة ال�ــN تناســ÷�م  ــ� أي وقــتو�6ــيح للطلبــةالوقــت الفع^ــ�،  أمــا التعلــيم mف#"اyــNx . ر الد

س، وEـسمح للمعلـم والطلبـة بالتواصـل شـف�يا وتبـادل  ̂ـ� لتقـديم الـد امل#¤امن؛ فيتم  � الوقـت الفع
ً

ر
د الــتعلم  ــ� نفــس الوقــت، الرسـائل ال ركتابيــة والــصوتية، وتحميــل الوســائط التعليميــة وتــصفح مــوا

ــــاو��Êم  تبـــــــاط الطلبـــــــة ببعـــــــض�م و�عــــ ــــتعلم، و6ز6ـــــــد ا روEـــــــس�م Vـــــــذا الـــــــنمط فيتطـــــــو6ر مجتمعـــــــات الـــ
Vم بالعزلــــة الــــذي يحــــدث  ــــ� الــــتعلم غGــــ"  ̂ــــ� شــــعو ـــ� الــــتعلم، وEــــساعد  ــــ� التغلــــب ع روانــــدماج�م  ـ

  .امل#¤امن

فقـــــا للمنتـــــد و
ً

 National Forum on Education(ى الـــــوطNá إلحـــــصاءات التعلـــــيم و
Statistics,2015,1(  جزءا ال يتجزأ من منظومة التعليم العام، حيث Nxyف#"اm َفقد أصبح التعليم

يتعرض الطالب خالل مراحل�م التعليمية ا³Lتلفة الستخدام التعلـيم mف#"اyـNx سـواء مـدمجا  ـ� 
ً

ة التعلـيم التقليــدي، أو  مـن خــالل بــرامج اف#"اضـية�املة، وقــد أصـبح اســتخدام أدوات التعلــيم ردو
mف#"اyـNx مألوفـا للمعلمـGن واملتعلمـGن

ً
و6ــوفر Vـذا النـوع مـن التعلـيم العديــد مـن املGـ¤ات إذا مـا تــم . 

زتوظيفھ Cـش&ل þـuيح؛ حيـث pعـز اسـتخدام التكنولوجيـا و6ـدعم فـرص الـتعلم املتاحـة للطلبـة  ـ� 
Eس، وتحسGن عملية أي م&ان وموقع و � أ ري وقت، وEس�م التعليم mف#"اNxy  � تطو6ر طر التد ق

  .التعلم

 امل&ــــان إ�ــــ� أن التعلــــيم mف#"اyــــNx يمكــــن املتعلمــــGن مــــن الــــتعلم  ــــ�) 104، 2020(وأشــــار مــــرج 
املناســبة ل�ــم، كمــا pــس�ل التفاعــل بــGن املعلــم واملــتعلم، و6قتــصد  ـــ�  وËالطر6قــة املناســبGن والوقــت

ق الفرديــة بـــGن الطلبـــة، و6حفــز ع^ـــ� اك�ـــساب الت&ــاليف وا ولوقـــت وا�KRــد، وEـــس�م  ـــ� مراعــاة الفـــر
ات املعلوماتيـــة والتكنولوجيــة، وEعـــاR. الكثGـــ" مـــن مـــشكالت التعلـــيم  ات جديـــدة، خاصـــة امل�ـــا رم�ــا ر

اسية دحام الفصو الد رالتقليدي، مثل ا   .لز
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ة Cعـــدما أصـــبح ا³Rيـــار وقـــد فـــرض التعلـــيم mف#"اyـــNx وجـــوده  ـــ� خـــالل الف#ـــ"ة @خGـــ"ة، خاصـــ
ونـــا،  س �و مـــة فـــاير رالوحيـــد الســـتمرار العمليـــة التعليميـــة أثنـــاء التوقـــف واuRظـــر الـــذي فرضـــتھ أ و ز
@مر أدى إ�� �غG"ات فكر6ة كبG"ة لدى املؤسسات التعليميـة وتحـسن اتجاVـات املعلمـGن واملعلمـات 

  ـ� تأسـTس ب¸يـة تحتيـة يمكـن روأولياء @مو والطلبة نحو اسـتخدام التعلـيم mف#"اyـNx، كمـا أسـ�م
ـــNx بطر6قــــة جزئيــــة أو مدمجــــة  ــــ� الفــــصو التقليديــــة  ـــا  ــــ� توظيــــف التعلــــيم mف#"اyـ لmنطــــالق م��ـ
6ب وmســـــتفادة مـــــن mســـــ#"اتيجيات  ركمــــدخل لتطـــــو6ر العمليـــــة التعليميـــــة وتحـــــسGن أســـــاليب التـــــد

Eس   .رالتعليمية اuRديثة  � التد

  برمجة �ج�زة الذكية -3

�عــد @ج�ـــزة ال
ُ

ا بــGن جميـــع الفئــات، بمـــا فــ��م الـــشباب  ذكيــة مـــن أكÔــ" @ج�ـــزة الرقميــة ان�ـــشا
ً
ر

 N³تلفــة، ال�ــLمجيــة ا"tامعــات، تتقــدم�ا ال�واتــف الذكيــة بأنواع�ــا وأنظم¯�ــا الKRس وا روطلبــة املــدا
 ، ا  ــ� العــالم ن�يجــة التنــافس الــشديد بــGن الــشر�ات التقنيــة الكtــ" ى�عــد أكÔــ" وأســرع @ج�ــزة تطــو ًر

 أس�م  � إحداث نقلة نوعية  � @نظمة الt"مجية، وأعطى للt"مجة واملt"مجGن م&انـة عامليـة وVو ما
ا�Ãا التعليمية   .رمتقدمة جعلت كثG" من @نظمة التعليمية �Ãتم بتعليم�ا ودمج�ا  � مقر

ئTسTتGن وفقا لنوع ا�KRـاز،  و6مكن تص¸يف @نظمة الt"مجية لألج�زة الذكية إ�� مجموعتGن 
ً

ر
ــــ� تخــــــص أج�ــــــزة اuRاســــــب، مثــــــل@و ، واKLموعــــــة الثانيــــــة windows ،linx ،Unix ،macأنظمــــــة : �ــ

، مثــــل ـــدان IOS ،Android ،windows mobile: لتخــــص أج�ــــزة ال�ــــاتف اuLمــــو ، وقــــد أشــــار جعـ
ظائفھ، وطر وأساليب خاصة  � برمجتھ وËرمجة ) 13، 2016( قأن ل&ل نظام عناصره، ونظامھ، و و

  .تطبيقاتھ

ظيفـــة mتـــصال و«عـــض الوظـــائف  تـــف الذكيـــة بـــGن خـــصائص أج�ــزة اuRاســـبوتجمــع ال�وا وو
@كÔـ" �عقيــدا، و ــ� Vــذا الــصدد أشــار حمـيض 

ً
ة عــن أج�ــزة ) 17، 2017( رإ�ــ� أن Vــذه ال�واتــف عبــا

دة بخدمات mتصاالت، و6مك��ا تحميل واستخدام تطبيقات أكÔ" �عقيـدا مـن  حاسب محمولة مز
ً

و
دية وأج�زة اuRاسـب، و6ـتم �ـشغيل�ا مـن خـالل تطبيقـات مـصممة ل�ـا أج�زة mتصال اuLمولة العا

خصيصا، ومتاحة عt" متاجر خاصـة ب&ـل نظـام �ـشغيل، و6ـتم برمجـة وتطـو6ر عـشرات التطبيقـات 
ً

 Nذه @ج�زة ال�V ن من إنجاز أنواع مختلفة من امل�ام من خاللGن املستخدمGة مستمرة لتمك ربصو
ôا وأش&ال�ا وأ�Ãات�نوع استخداما�Ãا   .رKام�ا وقد

ة Cسيطة pشG" إ�� وضع نظام يمكن لألج�زة ف�مھ والتعامل من خاللھ  رومف�وم الt"مجة بصو
مـع البيانـات، فßـN وفقــا K�Rـاج 

ً
ة عــن أوامـر وأ�ـواد) 418، 2017( وترمGــ¤ات �ـساVم  ـ� إيــصال  رعبـا

ده ًالتعليمات املرتبة وفق �سلسل معGن ل�Kîاز ليتمكن من أداء امل�ام بناء ع^�  والتعليمات ال�ـN يـز
  .�Õا املt"مج

6ـــر  ات برمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة بمف�ـــوم الt"مجـــة عمومـــا، حيـــث عرف�ـــا و يو6ـــرتبط مف�ـــوم م�ـــا ز
ً

ر
ات ال�N تمكن املt"مج من اس�يعاب طر6قة عمل @وامر ) 129، 2014(وخضر ومصطفى  ربأ�Êا القد

ـــة @�ـــــواد الt"مجيـــــة Cـــــش&ل þـــــuيح، وتوظيف�ـــــا لبنـــــاء ـــدوال وكتابــ  وتـــــصميم التطبيقـــــات بإتقـــــان والــ
  .ولتحقق الكفاءة أثناء ال�شغيل
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نيت&ــو مـن مجموعــة م&ونـات ماديــة  وتمثـل الt"مجـة القلــب النـابض لألج�ــزة الذكيـة، فا�KRـاز 
pس�ند إ�� عمليات برمجية متقدمة تضفي ع^� امل&ونات  Software،وسوفت و6رHardwareجامدة

نام والوظـــائف ال�ـــN صـــنعت @ج�ـــزة مـــن أجل�ـــا، فبــــدو املاديـــة مظـــاVر اuRيـــاة، وتجعل�ـــا تـــؤدي امل�ـــ ُ

الt"مجة ال قيمة حقيقية ل�ذه @ج�زة، لذلك Vناك اVتمام واسع بتعليم الt"مجة، و � Vذا الصدد 
يpشG" الشمر والع×¤  ات اuRاسب \��  � مراحل التعلـيم ) 415، 2021(ي رإ�� أن أVم اVداف مقر

 بأساســيا�Ãا وإتقـان عمليا�Ãــا، خاصــة مـا يتعلــق بt"مجــة @ج�ــزة ا³Lتلفـة Vــو �علــيم الt"مجـة وÇملــام
  .الذكية

للمرحلــــة الثانو6ــــة ) 2(روقــــد تــــم تــــضمGن وحــــدة �عليميــــة  ــــ� مقــــر اuRاســــب وتقنيــــة املعلومــــات 
، و®ـــ� ضـــمن ســـبع وحـــدات "تقنيـــات وËرمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة"باململكـــة العرËيـــة الـــسعودية Cعنـــوان 

فقـ ، و و�عليميـة أخــر  ـ� املقــر ر ة التعلـيم ى ا را لــو ز
ً

فــإن الوحـدة �Ãــدف إ�ـ� تمكــGن الطلبــة ) 56، 2020(
من تحديد مف�وم @ج�زة الذكية، و�عديد أنواع�ا، وأنظمة �شغيل�ا، والتعرف ع^� لغات برمج¯�ا، 

 ، والــــدوالNSB- AppStudio   ومتـــاجر تطبيقا�Ãـــا، وËيـــات التطـــو6ر الt"مجيـــة ل�ـــا، وأدوات برنـــامج
  .املستخدمة  � برمجة @ج�زة الذكية

ا حــو أVـم الtــ"امج مفتوحــة املـصدر املــستخدمة  ــ�  لوت�ـسم الوحــدة بأ�Êـا �عطــي الطلبــة تـصو
ً
ر

تطـو6ر @ج�ــزة الذكيــة وËرمج¯�ــا، وكــذلك املواقــع Çلك#"ونيــة املتخصــصة  ــ� Vــذ اKLــال، ثــم �عــرف 
6ـة مغلقـة املـصدر، وتختـا ر اثنـGن مـن الtـ"امج غGـ" املعقـدة واملناســبة رالطلبـة ع^ـ� أVـم الtـ"امج التجا

ات الt"مجـة Basic4Android وNSB- AppStudio: للمبتـدئGن، وVمـا ر، و ـ� التطبيـق العم^ـ� ع^ـ� م�ـا
6ب مــن خــالل برنــامج  ألن الt"مجــة باســتخدامھ ســ�لة Basic4Android راقتــصرت الوحــدة ع^ــ� التــد

6ـــة نتـــائج�م  غGــ" املVisual Basicو�ــشبھ الt"مجـــة باســتخدام لغـــة  ؤعقـــدة، كمــا أ�Êـــا ت�ـــيح للطلبــة ر
  .الt"مجية مباشرة ع^� املتصفح أو ا�KRاز الذ�ي

ات الt"مجة، مثل 6ب الطلبة من خالل الt"نامج ع^� العديد من م�ا رو6تم تد تصميم واج�ات : ر
ضع @دوات عل��ا، وتحديد خصائص Vذه @دوات مـن حيـث اللـو والـش&ل وا³Rـط  ناملستخدم، و و

ــــــشاVدة والعنـــــــوا ــــات ومـ ـــة املطلـــــــوب تنفيـــــــذVا، وتجرËـــــــة التطبيقـــ ــــ"ه، وكتابـــــــة @وامـــــــر الt"مجيــــ ن وعGـــ
̂ـ� @ج�ـزة الفعليـة، واك�ـشاف @خطـاء،  ا³Lرجات الt"مجية والنتائج ع^� املتـصفح mف#"اyـNx أو ع

ُو � �Êاية الوحدة يطلب من الطلبة اختيار واحد من ثالثة . وتuòيح�ا، وeشر التطبيق ع^� املتاجر

عات برمجيـة محـددة لتطو6رVـا باسـتخدام برنـامج مـ سـ�NSB- AppStudio Nوشر ر، أول�ـا تطبيـق مد
ســة مــسقط عليــھ الغــرف وعنــد الــضغط ع^ــ� أي غرفــة يظ�ــر فيــديو  ريــتم ع^ــ� شــ&ل مخطــط للمد

�Nx مــع التنوEــع  ــ� صــيغ امللفــات ة عــن تطبيــق . �عر6فــي وملــف صــو�ي وملــف نــ ع الثــاeي عبــا رواملــشر و
¹ــNx ي اسـية متتاليــةرللتقـو6م املد رحتـو ع^ــ� تقـو6م لثالثــة أعــوام د ع @خGـ" ف�ــو تطبيــق . ي وأمـا املــشر

�Ãا الرمز6ــة، وeــسبة الرطوËــة، وســرعة أالطقــس ومطلــوب مــ��م حالـة  ة وصــو جــة اuRـرا رن pعــرض د ر ر
ف املنفــــذ، وخطواتــــھ، وصــــو الواج�ــــات املــــصممة، . الر6ــــاح، واتجاVــــا رمــــع كتابــــة تقر6ــــر عــــن املــــشر و

فاق النص الt"م	 ةروا ا ر� للتطبيق، وeشره ع^� خادم الو   .ز

اسات السابقة   :رالد

اسـة الستكـشاف اتجاVـات الطـالب نحـو �علـم الt"مجـة عـن طر6ـق ) Yong, et al,2021(ىأجر  رد
اسة املن/. الوصفي، وتمثلت @دوات  � mس�بانة واملقابلة، وقد تم  رالتعليم املع&وس، واتبعت الد

̂ـ� عينــة م&ونــة  طالبــا، بTنمـا أجر6ــت املقابلــة مـع ) 204(مـن تطبيـق mســ�بانة ع
ً

طــالب جــامعيGن ) 7(
سو الt"مجة  �  مالG¤يا نيد اسة الt"مجة من خالل . ر روأظ�رت النتائج أنالطالب لTسوا مستعدين لد
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ًالتعلـــيم املـــنعكس، وأن معظم�ـــم يفـــضل يتعلم�ـــا مـــن خـــالل اuLاضـــرات والtـــ"امج التعليميـــة وج�ـــا 

ات@e لوجھ داخل الفصل، وأن   . رشطة داخل الفصل ل�ا تأثG" إيجا«ي ع^� أدا�Òم  � mختبا

اسة لللكشف عن فاعلية الفصو املع&وسة  � تنمية  )Pattanaphanchai, 2019( روVدفت د
اســـة  ، واتبعـــت الد ا�Ãم نحـــو �علـــم الt"مجـــة  ـــ� Vـــذه الفـــصو رتحـــصيل الطـــالب  ـــ� الt"مجـــة وتـــصو ل ر

ات الطـالب، وتــم املـن/. التجرO6ـN، وتمثلــت @دوات  ـ� اختبـا رر  ــ� الt"مجـة، واسـ�بانة لتقــ�Nx تـصو
طالبا  � السنة الثانية بt"نامج تكنولوجيا املعلومات وmتصاالت ) 69(تطبيق�ا ع^� عينة م&ونة من 

ً

. ىبجامعـة أمGـ" سـوeغكال � تايالنــد، تـم تقـسيم�م إ�ـ� مجمــوعتGن إحـداVما تجرJ6يـة و@خـر ضــابطة
الفـــصل املع&ـــوس  ـــ� تحـــصيل مفـــاVيم الt"مجـــة، كمـــا أكـــدت ع^ـــ� وقـــد أكـــدت النتـــائج ع^ـــ� فاعليـــة 

  .لإيجابية الطالب نحو التعلم  � الفصو املع&وسة

اسـة الدوسـر وآل مــسعد  يوسـعت د للكـشف عـن فاعليــة اسـ#"اتيجية الـصف املقلــوب ) 2018(ر
ا¹ـــNx لـــتعلم الt"مجـــة  ـــ� مقـــر اuRاســـب وتقنيـــة املعلومـــات لطـــالب الـــصف @و  ل ـــ� التحـــصيل الد ر ر

اســة مــن ا اسـة املــن/. شــبھ التجرO6ــN، وت&ونـت عينــة الد رلثـانو بمدينــة الر6ــاض، واتبعــت الد ر ) 42(ي
عGن بال�ساو ع^� مجموعتGن إحداVما تجرJ6ية و@خر ضابطة، وتم استخدام شب&ات  ىطالبا مو ي ز

ً

س، وتمثلـــت @داة  ـــ� اختبـــار تحـــصي^�، وقـــد أظ�ـــرت النتـــائج  والتواصـــل  mجتمـــاà�  ـــ� عـــرض الـــدر
ق دالــة إحــصائيا لــصاqR اKLموعــة التجرJ6يــة بمــا pــشG" إ�ــ� فاعليــة اســ#"اتيجية الــصف و جــود فــر

ً
و

اNx¹ لتعلم الt"مجة   .راملقلوب  � التحصيل الد

اســــة الغامـــدي والعطــــو  يواستقـــصت د فاعليــــة الفـــصل املقلــــوب ع^ـــ� تحــــصيل طــــالب ) 2018(ر
ـــة املعلومـــــات Eس مقـــــر اuRاســـــب وتقنيــ رالـــــصف الثالـــــث املتوســـــط  ـــــ� تـــــد ـــوك، واتبعـــــت ر ـــة تبــ  بمدينــ

اســـة املـــن/. شـــبھ التجرO6ـــN، باســـتخدام اختبـــار تحـــصي^� يت&ـــو مـــن مجـــالGن نالد تحـــصي^� معر ـــ� : ر
اســـة ع^ــــ� عينــــة م&ونـــة مــــن  ، وتــــم تطبيــــق الد روم�ـــار يطالبــــا مقـــسمGن بال�ــــساو KLمــــوعتGن) 40(ي

ً
 :

ي املعر ـ� وامل�ـار وقـد أظ�ـرت النتـائج فاعليـة الفـصل املقلـوب  ـ� تنميـة التحـصيل. تجرO6ـN وضـابطة
 . للطالب، حيث تفوقت اKLموعة التجرJ6ية  � اKLالGن

اســة الفيفـي واuRــسن  �Nx أثـر اســتخدام اســ#"اتيجية الـصف املقلــوب  ــ� ) 2018(روحاولـت د تقــ
�علم برمجة اuRاسب بلغة الفيجوال بTسك وmتجاه نحو �علم برمجة اuRاسب لدى طالب املرحلة 

اســة املــن/. شــبھ التجرO6ـــN، وت&ونــت العينــة مــن الثانو6ــة بمدينــة الر6ــاض،  طالبـــا ) 58(رواتبعـــت الد
ً

6ن أحــــدVما  ̂ــــ� اKLمــــوعتGن التجرJ6يــــة والــــضابطة، وتمثلــــت @داة  ــــ� اختبــــا عGن بال�ــــساو ع رمــــو ي ز
ق ذات داللة . يتحصي^� معر � و\خر م�ار واس�بانة لقياس mتجاه ووقد أظ�رت النتائج وجود فر

إحصائيا بGن اKLمو
ً

6ن واس�بانة mتجاVات لصاqR اKLموعة التجرJ6ية   .رعتGن  � mختبا

اسة دمحم وإبراVيم وعبدالسالم      للكشف عن فاعلية التعلم املقلوب املدعم ) 2018(روVدفت د
ات الt"مجــة @ساســية لــدى تالميــذ الــصف @و Çعــدادي، واتبعــت  ة  ــ� تنميــة م�ــا لبالكتــب املعــز ر ز

اسـة املــن/. شـبھ  عــوا ع^ـ� اKLمــوعتGن التجرJ6يــة ) 59(التجرJ6يــة،وت&ونت العينـة مــن رالد زطالبـا تو
ً

ة  ـــ�  والـــضابطة، وقـــد أكـــدت زالنتـــائج ع^ـــ� فاعليـــة اســـتخدام الـــتعلم املقلـــوب املـــدعم الكتـــب املعـــز
ات الt"مجة @ساسية لدى التالميذ   .رتنمية  � م�ا

اســــة املن�ــــشر والعــــديل     يوســــعت د تخدام اســــ#"اتيجية الــــتعلم للكــــشف عــــن أثــــر اســــ) 2018(ر
ياملقلـــــوب  ـــــ� التحـــــصيل و@داء امل�ـــــار لتطبيقـــــات اuRاســـــب \�ـــــ� لـــــدى طـــــالب املرحلـــــة املتوســـــطة 



 برمجة ًفاعلية استخدام التعليم المعكوس افتراضيا في تنمية مهارات
 بثينة دمحم سعيد قربان/ د األجهزة الذكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة
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اســـــة املـــــن/. شـــــبھ التجرO6ـــــN، باســـــتخدام اختبـــــار تحـــــصي^� وËطاقـــــة  ـــدة، واتبعـــــت الد ربمحافظـــــة جــ
، وطبقـــت ع^ـــ� عينــة م&ونـــة مـــن  طالبـــا مــن الـــصف الثـــ) 73(ىمالحظــة @داء امل�ـــار

ً
اeي املتوســـط تـــم 

ـــابطة :تقـــــسيم�م إ�ـــــ� مجمـــــوعتGن ـــ� التـــــأثG" . تجرJ6يـــــة وضــ ـــدت النتـــــائج ع^ــ Çيجـــــا«ي الســـــتخدام  وأكــ
ـــل مـــــن mختبـــــار التحـــــصي^�  ـــو طـــــالب اKLموعـــــة التجرJ6يـــــة  ـــــ� �ــ ـــيم املع&ـــــوس مـــــن خـــــالل تفــ قالتعلــ

 .  يومالحظة @داء امل�ار

اسـة للتعــرف ع^ـ� أثـر اسـ#"اتيجية الــ) 2017(ىوأجـر Kôـاج     ات رد رصف املقلـوب  ـ� تنميـة م�ــا
اسة املن/. شبھ التجرNO6، وت&ونت العينة من  ) 60(رالt"مجة لدى طالب املعاVد العليا، واتبعت الد

س  اســة  ــ� در عGن بال�ــساو ع^ــ� اKLمــوعتGن التجرJ6يــة والــضابطة، وتمثلــت مــواد الد وطالبــا مــو رز ي
ً

إلك#"وeــــي، وتمثلـــت @دوات  ــــ� اختبــــار الفيـــديو التعليميــــة املقدمــــة عtـــ" Çن#"نــــت مــــن خـــالل موقــــع 
ات الt"مجة قوقد أسفرت النتائج عـن وجـود فـر دال إحـصائيا . راملعر �، وËطاقة مالحظة @داء مل�ا

 qRـــــ" لـــــصاGكب "Gــــم تـــــأثK�Ëـــار و ـــ� وËطاقـــــة مالحظـــــة @داء امل�ــ ـــاس البعـــــدي لالختبـــــار املعر ـ ى ــــ� القيــ
  .اKLموعة التجرJ6ية

اســـات ا لـــسابقة أ�Êـــا ركـــزت ع^ـــ� قيـــاس فاعليـــة التعلـــيم املع&ـــوس  ـــ� ريتـــqÑ مـــن اســـتعراض الد
ات اuRاســـب وتقنيـــة املعلومـــات، مـــع ال#"كGـــ¤ ع^ـــ�  رتنميـــة التحـــصيل املعر ـــ� و@داء امل�ـــار  ـــ� مقـــر ي

اســة  الوصــفية ال�ــN استقـصت اتجاVــات الطــالب نحــو  )Yong, et al,2021(رالt"مجـة، باســت�ناء د
ـــق التعلــــيم املع&ــــوس اســــات مــــن حيــــث العينــــة واملرحلـــــة . �علــــم الt"مجــــة عــــن طر6ـ روقـــــد تنوعــــت الد

التعليمية، فبعض�ا طبق ع^� طالب املرحلة املتوسطة، و«عض�ا طبق ع^� طالب املرحلة اKRامعية، 
اسـتان م��ـا ع^ـ� طـالب املرحلــة الثانو6ـة  اســة ربTنمـا طبقـت د اسـات للد ر ـ� اململكـة، وVمـا أقـرب الد ر

، واس¯�دفتا  ياuRالية، غG" أن Vناك اختالف  � العينة، حيث طبقتا ع^� طالب الصف @و الثانو ل
اسـات الـسابقة لـم  اسـة اuRاليـة، أضـف لـذلك أن أي مـن الد رموضوعات برمجيـة مختلفـة عـن الد ر

pُستخدم التعليم املع&وس اف#"اضيا عن Cعد كما Vو ا ً
اسة اuRالية ال�N استفادت من  رuRال  � الد
اسة وموضـوع�ا،  اسات السابقة ونتائج�ا  � ت&و6ن تصو حو مش&لة الد رمن/Kيات وأدبيات الد لر ر

ن¯�ا اسة اuRالية ومقا اسات  � تحليل وتفسG" نتائج الد رمع mفادة من Vذه الد ر   .ر

اسة   :رإجراءات الد

اســــــة ومجتمع ـــن/. الد ــــة وموادVــــــا، و@ســــــاليب رفيمـــــا ي^ــــــ� توضـــــيح ملـــ اسـ ــــا وعين¯�ــــــا، وأدوات الد ر�ـ
  Çحصائية املستخدمة  � تحليل البيانات

اسة   : رمنkl الد

اسة املن/. شبھ التجرNO6 بتـصميم اKLمـوعتGن سـت : راتبعت الد رالـضابطة والتجرJ6يـة، حيـث د
Eس mف#"اyـــNx عـــن Cعـــد ُاKLموعـــة الـــضابطة بالطر6قـــة ال�ـــN ت�بع�ـــا املعلمـــات  ـــ� التـــد  عtـــ" منـــصة ر

Eس  ست اKLموعة التجرJ6ية باستخدام اس#"اتيجية التعليم املع&وس أثناء التد س�N؛ بTنما د رمد ر ر
ســــ�N الرقميــــة رmف#"اyــــNx عــــن Cعــــد عtــــ" منــــصة مد وËــــذلك يتحــــدد املتغGــــ" املــــستقل  ــــ� اســــتخدام . ُ

 Nxــyف#"اm سE تغGــ" التــاCع  ـــ� ، بTنمــا تحـــدد امل)ُعـــن Cعــد(راســ#"اتيجية التعلــيم املع&ــوس أثنـــاء التــد
ات برمجة @ج�زة الذكية   .رم�ا
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اسة وعينUVا   : رمجتمع الد

س اuR&وميـــة للبنـــات  اســـة مـــن جميـــع طالبـــات الـــصف الثـــاeي الثـــانو باملـــدا رت&ـــو مجتمـــع الد ير ن
طالبــــة مــــن طالبــــات الــــصف الثــــاeي ) 61(بمدينـــة جــــدة، وقــــد تــــم اختيــــار عينــــة قــــصدية م&ونــــة مــــن 

ســــتGن ا³Rامــــسة وا نلــــسبعو الثانو6ــــة والثالثــــة وا³Rمــــسو الثانو6ــــة للبنــــات، اللــــوا�ي رالثانو6ــــة باملد ن
ســـن مقـــر اuRاســـب وتقنيـــة املعلومـــات  ريد ، وتـــم تقـــسيم�ن إ�ـــ� مجمـــوعتGن، إحـــداVما تجرJ6يـــة )2(ر

نطالبة، و@خر ضابطة تت&و من ) 30(نتت&و من    .طالبة) 31(ى

اسة ومواد]ا   :رأدوات الد

6ن، أحـــدVما معر ـــ�، و\ ات املتـــضمنة  ـــ� الوحـــدة ) تطبيقـــي(يخـــر م�ـــار رتـــم إعـــداد اختبـــا رللم�ـــا
وأمـــا . تقنيـــات وËرمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة: وعنوا�Êـــا) 2(رالثالثـــة مـــن مقـــر اuRاســـب وتقنيـــة املعلومـــات 

لاملـواد فتمثلــت  ــ� مجموعــة الفيـديوVات ال�ــN أعــد�Ãا الباحثــة حـو موضــوعات الوحــدة، وفيمــا ي^ــ� 
   : توضيح تفصي^� ل�ذه @دوات واملواد

ان .1  ):ياملعر&%، وامل�ار( ر@ختبا

ات املتضمنة  � وحدة تقنيات وËرمجة @ج�زة الذكية،  ا معرفيا حو امل�ا رأعدت الباحثة اختبا لر
ً ً

تھ @ولية عن  روقد ت&و mختبار  � صو نت&و ) تطبيقي(يفقرات، كما تم إعداد اختبار م�ار ) 10(ن
تھ @ولية من  Eس فقرة، وتـم عـرض m) 18(ر � صو 6ن ع^ـ� مجموعـة مـن أعـضاء Vيئـات التـد رختبـا ر

Eس وتكنولوجيـا التعليم،ومعل´ـN ومعلمـات ومـشرفات اuRاسـب  راملتخصصGن  � منا. وطـر التـد ق
ف  ا\ليباملرحلــــة الثانو6ـــــة،وذلك لuîكـــــم ع^ــــ� صـــــدق محتواVمـــــا وشــــمول�م ات الوحـــــدة واملعـــــا رمل�ـــــا ر

6ن ع^ــ� . خـذ �Õـااملتعلقـة �Õـا، وقـد اق#"حــوا Cعـض التعـديالت ال�ـN تــم @ رCعـد ذلــك تـم تطبيـق mختبـا
اســـة مقـــر اuRاســـب ) 30(عينــة اســـتطالعية م&ونـــة مـــن  رطالبـــة مـــن الطالبـــات اللـــوا�ي ســـبق ل�ـــن د ر

الـــسي&وم#"ية، وفيمـــا ي^ـــ� توضـــيح أVـــم Vـــذه  ، وذلـــك للتأكـــد مـــن خصائـــص�ما)2(وتقنيـــة املعلومـــات 
  :ا³Rصائص

  @sساق الداخq%  .أ 
  )1(لجدو 

تباط  جة الTلية لTل اختبار ر معامالت ا   )30=ن(رالفقرات بالد
تباط الفقرة mختبار mتباط الفقرة ر mتباط الفقرة ر mتباط الفقرة ر mر 

1 0.400* 4 0.661* 7 0.645* 10 0.556* 
2 0.572* 5 0.519* 8 0.450*   

mختبار 
 املعر �

3 0.494* 6 0.534* 9 0.593*   
1 0.393* 6 0.498* 11 0.428* 16 0.489* 
2 0.479* 7 0.598* 12 0.527* 17 0.410* 
3 0.404* 8 0.398* 13 0.457* 18 0.446* 
4 0.667* 9 0.608* 14 0.409*   

mختبار 
  يامل�ار

 )قيالتطبي(
5 0.467* 10 0.536* 15 0.537*   

  (α≤ 0.05)ىدالة عند مستو الداللة * 
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جــــة ال&ليــــة لالختبــــار �انــــت دالــــة أن معــــامالت ) 1(ليتــــqÑ مــــن اKRــــدو     ـــرات بالد تبــــاط الفقـ را ر
تبـاط فقـرات mختبـار املعر ـ� بـGن  رإحـصائيا، حيـث تراوحـت قـيم معـامالت ا

ً
، بTنمـا )0.400-0.661(

تباط فقرات mختبار ، وجميع�ا قيم دالة عند )0.608-0.393(يامل�ار بGن  رتراوحت قيم معامالت ا
6ن داخليا، وVو م(α≤ 0.05)ىمستو الداللة  ا pشG" إ�� ا�ساق mختبا

ً
  .ر

  الثبات  .ب 

دسو  ــــــــــشا ــــــــ �6ــ ــــــودر  ــــــــ ــــة كيـــــ ـــــــــ ــــــتخدام معادلــــــ ــــــــ ـــ 6ن باســ ـــــــا ــــــــ ــــــــــات mختبــــ ــــــ ــ ـــــــــساب ثبـ ــــــــ ــــــــــم حــ ــــــــ نتـ ر ر                                  " 20"ر
)Kuder -Richardson 20( � ؛حيث بلغت قيمة معامل الثبات لالختبار املعر)نمـا بلغـت )0.761Tب ،

، و®� قيم ثبات مقبولة) 0.742(القيمة    .يلالختبار امل�ار

  لتمي}zمعامالت ا  .ج 

6ن للتأكـد مـن أ�Êـا تمGـ¤ بـGن مـستو6ات الطالبــات  تـم حـساب معـامالت رالتميGـ¤ لفقـرات mختبـا
ات برمجة @ج�زة الذكية، و6و�q اKRدو التا�� قيم Vذه املعامالت لاملرتفعة واملنخفضة  � م�ا   :ر

  ) 2(لجدو 

z{ن  معامالت التمي,   )30=ن(ر لفقرات @ختبا

 الفقرة mختبار
  لمعام

¤Gالتمي  
 الفقرة

  معامل

¤Gالتمي  
 الفقرة

  معامل

¤Gالتمي  
 الفقرة

  معامل 

¤Gالتمي 

1 0.29 4 0.53 7 0.50 10 0.38 

2 0.47 5 0.34 8 0.60   
mختبار 
 املعر �

3 0.33 6 0.36 9 0.42   

1 0.28 6 0.38 11 0.34 16 0.61 

2 0.41 7 0.50 12 0.41 17 0.30 

3 0.29 8 0.51 13 0.33 18 0.36 

4 0.58 9 0.55 14 0.28   

mختبار 
  يامل�ار

 )التطبيقي(

5 0.34 10 0.42 15 0.45   

، )0.60- 0.29(أن معامالت تميG¤ فقرات mختبار املعر � تراوحت بGن ) 2(ليتqÑ من اKRدو   
عامالت أع^� من ، وVذه امل)0.61-0.28(يبTنما تراوحت معامالت التميG¤ لفقرات mختبار امل�ار بGن 

ة )0.25(يال¸ــسبة املقبولــة ملعــامالت التميGــ¤ ال�ــN يجــب أن �ــساو أو تز6ــد عــن  ر، وEــشG" ذلــك إ�ــ� قــد
ات برمجة @ج�زة الذكية   .رفقرات mختبار ع^� التميG¤ مستو6ات الطالبات  � م�ا

  معامالت الس�ولة والصعو4ة  .د 

6ن ملــــستو6ات تــــم حــــساب معــــامالت الــــس�ولة والــــصعوËة للتأكــــد مــــن مناســــبة أ رســــئلة mختبــــا
  :لالطالبات، و6و�q اKRدو التا�� قيم Vذه املعامالت
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  )3(لجدو 
,ن    )30=ن(رمعامالت الس�ولة والصعو4ة لفقرات @ختبا

 الفقرة mختبار
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعوËة

 الفقرة
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعوËة

 الفقرة
معامل 
 الس�ولة

معامل 
 الصعوËة

 لفقرةا
معامل 
الس�ولة

معامل 
الصعوËة

1 20% 80% 4 30% 70% 7 51% 39% 10 41% 59% 

mختبار املعر �    28% 72% 8 51% 49% 5 70% 30% 2

3 26% 74% 6 46% 54% 9 54% 46%    

1 30% 70% 6 46% 54% 11 64% 36% 16 79% 21% 

2 21% 79% 7 62% 38% 12 46% 54% 17 74% 26% 

3 26% 74% 8 61% 39% 13 49% 51% 18 72% 28% 

4 30% 70% 9 54% 46% 14 54% 46%    

mختبار 
التطبيقي 

 )العم^�(

5 49% 51% 10 41% 59% 15 51% 41%    

إ�ـــ� أن معـــامالت الـــس�ولة والـــصعوËة لفقـــرات mختبـــار ) 3(ل�ـــشG" النتـــائج املو�ـــuة باKRـــدو 
ــــ� تراوحــــــــت بــــــــGن  ـــا ت%)80-20(املعر ــــ ـــــــGن ، بTنمـــــ ــــت املعــــــــامالت لفقــــــــرات mختبــــــــار التطبيقــــــــي بـ                راوحــــ

ل، و®ــ� معــامالت تقــع  ــ� املــدى املقبــو ملعــامالت ســ�ولة وصــعوËة @ســئلة ال�ــN ي¸ب�ــ� أن %)21-79(
ق بGن الطالبات%)80-20( ت#"اوح بGن 6ن تراà� الفر و، مما pشG" إ�� أن فقرات mختبا   .  ر

  :تTافؤ ا~{موعت}ن  .ه 

ــ ـــد مــــــ ــــوعتGن للتأكـــــ ـــــضابطة(ن ت&ــــــــافؤ اKLمــــ ــــة والـــ 6ن)التجرJ6يــــ ــــا املعر ــــــــ� (ر، تــــــــم تطبيــــــــق mختبــــ
ـــم حـــــساب )والتطبيقـــــي قبليــــــا، تـــ

ً
جات اuRــــــسابية املتوســــــطات  ــــق القب^ــــــ� رلـــــد ــــوعتGن، التطبيــ  للمجمــ

نـة ،و6و�ــIndependent sample T test( q( لعي¸تـGن مـستقلتGن "T"اختبـار باسـتخدام بي��ـا رواملقا
 :تائجلاKRدو التا�� Vذه الن

  )4(لجدو
جـــــات متوســــطي بــــ}ن ق�[ــــساب الفــــر) Independent sample T test(اختبــــار  نتــــائج  رد

,ن املعر&% وامل�ار القبq% التطبيق ا~{موعت}ن التجر,�ية والضابطة &% يلالختبا  ر

 العدد اKLموعة @داة
 املتوسط
 اuRسا«ي

 mنحراف
 ياملعيار

جة  رد
 اuRر6ة

  قيمةت

)T-Test( 

 الداللة
 ائيةÇحص

 2.24 6.28 30 التجرJ6ية
 mختبار املعر �

 2.47 5.74 31 الضابطة
59 0.867 

0.390  

 غG" دالة

 يامل�ار mختبار 3.32 9.03 30 التجرJ6ية
 3.72 8.80 31 الضابطة )التطبيقي(

59 0.251 
0.803  

 غG" دالة
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ــــة ) 6(ليتـــــqÑ مـــــن اKRـــــدو  جـــــات متوســـــطي بـــــGن قللفـــــر" T"أن قيمـ KمـــــوعتGن التجرJ6يـــــة اL رد
، )0.390(ىبمــستو داللــة إحــصائية ) 0.867(لالختبــار املعر ــ� بلغــت  القب^ــ� التطبيــق والــضابطة  ــ�

،وقـيم الداللـة Vـذه أكtـ" مـن )0.801(ىبمـستو داللـة إحـصائية ) 0.251(لالختبـار التطبيقـي  وËلغـت
ة والـضابطة ن�يجـة عـدم ت&ـافؤ اKLمـوعتGن التجرJ6يـ ،وVـو مـا pـشG" إ�ـ�(α≤ 0.05)ىمـستو الداللـة 

وجود فر دال إحصائيا بGن متوسطي أدا�Òما
ً

6ن  � التطبيق القب^� ق   . ياملعر � وامل�ار رلالختبا

اسة .2  :رمواد الد

اســة  ـ� الفيـديوVات التعليميــة ال�ـN تـم إعــدادVا مـن قبـل الباحثــة،  رتمثلـت املـواد الرئTـسة للد
إلعــــداد corderVideoSolo Screen Re ،matic-o-screencastحيـــث تـــم mســـتفادة مـــن برنــــام	�

رلتــصميم و�عــديل الــصو املــستخدمة  ــ� الفيــديوVات  Photoshop الفيــديوVات، باإلضــافة لt"نــامج
@ج�ــزة الذكيــة وأنواع�ــا وأنظمــة : و@eــشطة التعليميــة، وقــد تــم إعــداد ســتة فيــديوVات، تــضمنت
Ëمجة و"tا، لغات الVرمجة @ج�زة الذكية، برامج تطو6ر �شغيل�ا، تطبيقات @ج�زة الذكية ومتاجر

وقـــد تراوحـــت مـــدة ). 2 (NSB AppStudio، برنــامج )NSB AppStudio)1@ج�ــزة الذكيـــة، برنـــامج 
اق العمــل التفاعليـــة . الفيــديوVات بــGن ســت إ�ــ� �ـــسع دقــائق ركمــا أعــدت الباحثـــة مجموعــة مــن أو

ىحو محتو �ل فيديو يتم تطبيق�ا أثناء اuRصة mف#"اضية   .ل

اسةإجرا   :رءات تطبيق الد

اسة وفقا ل³îطوات Çجرائية التالية تم تطبيق الد
ً

  : ر

ا¹ـــNx املعتمـــد، " تقنيــات وËرمجـــة @ج�ـــزة الذكيــة"تقــسيم وحـــدة  .1 س وفقـــا للتنظــيم الد رإ�ـــ� در
ً

و
ات املراد إكسا�Õا للطالبات س وامل�ا N ل&ل د روتحديد اuLتو التعل́ي ر  .ى

2. ³Rضـــوء ا �ات التعليميـــة  ـــVـــا، والتأكـــد مــــن  طـــوة الـــسابقة، ومراجعـــةإعـــداد الفيـــديوVمحتوا
ات املتضمنة ف��ا؛ حيث تم عرض�ا ع^� Cعض معلمات اuRاسب لuîكم  روضوح اuLتو وامل�ا ى
ـــن  ـــا اق#"حنــــھ مــ ا�Òن، وإجــــراء مـ رع^ــــ� مــــضمو�Êا ومــــدى مناســــب¯�ا للطالبـــــات، وقــــد تــــم @خــــذ بـــــآ

 .�عديالت

قبليـا للتأكـد مـن ) املعر � والتطبيقي(6ن رتحديد العينة التجرJ6ية والضابطة، وتطبيق mختبا .3
ً

 .ت&افؤ اKLموعتGن

6ب طالبــــات اKLموعــــة التجرJ6يــــة ع^ــــ� آليــــة تطبيــــق التعلــــيم املع&ــــوس، وإeــــشاء مجموعــــة  .4 رتــــد
ـــ� برنـــــامج  ـــل مـــــن خالل�ـــــا وتقـــــديم الـــــدعم والتغذيـــــة الراجعـــــة  Telegramالك#"ونيــــة ع^ــ للتواصــ

 .للطالبات، وتحميل الفيديوVات عل��ا

ســـ .5 وابـــط املـــواد املـــساعدة املتاحـــة ع^ـــ� املنـــصة الرقميـــة ريـــتم ا س و رال الفيـــديو التعلي´ـــN للـــد ر
س بثالثـة أيـام ع^ــ� @قـل، وتـذكV"Gن مــن خـالل مجموعـة التواصــل  رللطالبـات قبـل موعـد الــد
س بيوم، حيث تقوم الطالبات بمشاVدة الفيديو واملواد التعليمية  رÇلك#"وeي قبل موعد الد

ات ال�ـN تحتـاج إ�ـ� توضـيح املساعدة، وت³îيص  ف وامل�ـا ر@ف&ار املتضمنة ف��ا، وتحديد املعـا ر
 .أو نقاش

ـــية .6 ـــــ� اuRـــــــصة mف#"اضــــ ــــــة- ــ ســـــــ�N الرقميـ ــــ" منـــــــصة مد Eس عtـــ ـــــد رأثنـــــــاء التــ ـــــرض الطالبـــــــات -ر �عــ
ـــــضمنتھ  ـــــا تـــ س ومـــ ـــــد ــــوع الـــ ــــــاج Çجابــــــــة عل��ــــــــا حــــــــو موضــــ ــــN تحتــ ــــــئلة ال�ــــ ات و@ســ ــــــسا رmستفــ لر

ات، و6ـــتم عمـــل مناقـــشة جماعيـــة الفيـــديوVات واملـــواد التعليميـــة املـــس ف وم�ـــا راعدة مـــن معـــا ر
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ـــــ� Cعـــــــض @ســــــــئلة  ـــــة ع^ـــ ــــــن Çجابــ ــــف يمكــ ـــــا ف�منــــــــھ وكيـــ ــــات و6و�ــــــــuن مــ ـــــش#"ك ف��ــــــــا الطالبـــ �ــ
اق العمـل و@eــشطة التعليميـة التفاعليــة  ات، وتـq�ò املعلمــة @ف&ـار وتقــدم أو روmستفـسا ر

6بات التطبيقية ال�N �ساعد  � مز6د من الف�م وتنمية و سروالتد ات املس¯�دفة  � الد رامل�ا  .ر

س يـتم ت&ليـف  .7 رتم تقييم مدى تحقق @Vداف من خالل @eشطة التعليمية، وقبـل ان¯�ـاء الـد
ــا مـــــــن خـــــــالل اKLموعـــــــة  6بات امل×¤ليـــــــة، والتواصـــــــل حول�ـــــ رالطالبـــــــات بـــــــبعض @eـــــــشطة والتـــــــد

ســـــال الفيـــــد ـــذه @eـــــشطة، ثــــم ا ــو Vــ ـــديم التغذيــــة الراجعـــــة ل�ـــــن حــ رÇلك#"ونيــــة، وتقــ يوVات ل
س اKRديد  .رو@eشطة التعليمية املساعدة للد

6ن  .8 Cعـــديا) ياملعر ـــ� وامل�ــــار(رتـــم تطبيـــق mختبــــا
ً

ــار    ــــ� �Êايـــة التجرËــــة؛ حيـــث تــــم تطبيـــق mختبــ
ي، بTنمـا تـم تطبيــق mختبـار امل�ـار مــن خـالل �ـKìيل فيــديو Googleاملعر ـ� مـن خـالل نمــاذج 

6ب امل�ــــار املطلــــوب، رمــــن قبــــل الطالبــــة ³Rطــــوات العمــــل املطلــــوب، وإ يســــالھ مــــع ملــــف التــــد ر
جات اuLددة ل&ل خطوة  � mختبار روالتقييم وفقا للد

ً
       .  

اسة   :رعرض ومناقشة نتائج الد

 :لعرض ومناقشة نتائج السؤال �و .1

مــــا فاعليـــة اســـتخدام اســـ#"اتيجية التعلــــيم املع&ـــوس اف#"اضـــيا  ــــ� : لنـــص الـــسؤال @و ع^ـــ�
ً

  بt"مجة @ج�زة الذكية لدى طالبات املرحلة الثانو6ة بمدينة جدة؟  املتعلقتنمية اKRانب املعر � 

ىيوجــد فـر دال إحـصائيا عنـد مــستو : لإلجابـة ع^ـ� Vـذا الـسؤال تــم وضـع الفرضـية التاليـة ق
ً

جـات طالبـات اKLمـوعتGن التجرJ6يـة والـضابطة  ـ� التطبيـق  (α ≤ 0.05) الداللـة ربـGن متوسـطي د
ات برمجــة @ج�ــزة الذكيــة لــصاqR اKLموعــة التجرJ6يــةالبعــدي لالختبــار املعر ــ�  وللتأكــد مـــن . رمل�ــا

þــــuة Vـــــذه الفرضــــية تـــــم حــــساب املتوســـــطات اuRــــسابية ألداء اKLمـــــوعتGن  ــــ� التطبيـــــق البعـــــدي 
نـة املتوســطات باســتخدام اختبـار  Independent(لعي¸تــGن مــستقلتGن"T"رلالختبـار املعر ــ�، ثــم مقا

sample T test(دوKRا qق، و6و� نة واتجاVات الفر و التا�� نتائج املقا ر   :ل

  )5(لجدو

جـات متوسـطي بـ}ن ق�[ـساب الفـر )Independent sample T test(اختبـار نتـائج ا~{مـوعت}ن  رد
 البعدي لالختبار املعر&% التطبيق التجر,�ية والضابطة &%

 العدد اKLموعة @داة
 املتوسط
 اuRسا«ي

 mنحراف
 ياملعيار

جة  رد
 اuRر6ة

 )T(قيمةت
 الداللة

 Çحصائية
مر«ع 

 )η2(إيتا

mختبار  1.66 7.83 30 التجرJ6ية
 2.58 5.06 31 الضابطة املعر �

59 4.997 
0.000  

 *دالة
0.30 

  (α ≤ 0.05)ىدالة عند مستو الداللة * 

قوجود فـر بـGن متوسـطات اKLمـوعتGن فيـالتطبيق البعـدي لالختبـار ) 5(ليتqÑ من اKRدو 
) 4.997(ات برمجــة @ج�ــزة الذكيــة لـصاqR اKLموعــة التجرJ6يــة، حيــث بلغــت قيمــة ت راملعر ـ� مل�ــا

ــــــــا  ــــصائية قيم¯�ــــــ ــــــــ ـــــة إحــ ـ ــــــة)0.000(بداللــــــــ ـــــــستو الداللــــــــ ـــــــــد مـــــــ ـ ــــــــــــصائيا عنــــ ــــة إحــ ــــة دالــــــــــ ــــــــ ـــــــــ� قيمــ ى، و®ـــــ
ً

                            



 برمجة ًفاعلية استخدام التعليم المعكوس افتراضيا في تنمية مهارات
 بثينة دمحم سعيد قربان/ د األجهزة الذكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة
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(α≤ 0.05) يــــة؛J6ـــة التجر ق، وقــــد أظ�ــــرت قــــيم املتوســــطات اuRــــسابية أن الفــــر لــــصاqR اKLموعـ
ق دالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو : لبـــو الفرضــــية اuRاليـــة، وال�ــــN تؤكـــد ع^ــــ�وËـــذلك، تــــم ق ىوجـــود فــــر

ً
و

جـات طالبـات اKLمـوعتGن التجرJ6يـة والـضابطة  ـ� التطبيـق  (α≤ 0.05)    الداللة ربـGن متوسـطي د
ات برمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة ســـت  رالبعـــدي لالختبـــار املعر ـــ� مل�ـــا رلـــصاqR اKLموعـــة التجرJ6يـــة ال�ـــN د

  .تعليم املع&وسباستخدام ال

ــا  Eس باســـتخدامالتعليم الع&ـــوس  ـــ� ) η2(كمـــا تـــم حـــساب قيمـــة مر«عإيتـ رuRـــسابتأثG" التـــد
 "Gم التأثKô ات برمجة @ج�زة الذكية، حيث بلغ ، وتدل Vذه القيمة )0.30(رمعرفة الطالبات بم�ا

،وVو ما )0.14(وVو  الفاعلية إلثبات �وGVن حدده الذي املدى من أع^� ع^� Kôم أثر كبG"، ل&و�Êا
جــــات متوســــطات بــــGن التبــــاين أن pــــشG" إ�ــــ� لالختبــــار  التطبيــــق البعــــدي  ــــ� طالبــــات اKLمــــوعتGن رد

Eس باستخدام التعليم املع&وس اف#"اضيا  تأثG" إ�� املعر � يرجع طر6قة التد
ً

  ).ُعن Cعد(ر

لم  مــن أن الــتع)Pattanaphanchai, 2019(باتانافان�ــشاي وتتفـق Vــذه النتــائج مــع مــا أكــده 
اسـات  راملع&وس يحسن من اس�يعاب الطالب ملفـاVيم الt"مجـة، كمـا تتفـق Vـذه النتـائج مـع نتـائج د

؛ 2018يالدوســــــر وآل مــــــسعد، ( ــــشر 2018؛الفيفــــــي واuRــــــسن، 2018ي؛ الغامــــــدي والعطــــــو ي؛املن�ــ
ال�ـــN توصـــلت إ�ـــ� فاعليـــة التعلـــيم املـــنعكس  ـــ� تنميـــة التحـــصيل ) 2017؛ Kôـــاج، 2018والعـــديل، 
ن  .طــــالب  ـــ� اuRاســــب والt"مجــــةاملعر ـــ� لل اســـة يوeــــغ وآخــــر وبTنمـــا تختلــــف مــــع مـــا أظ�رتــــھ نتــــائج د ر

)Yong, et al,2021 ( س التقليدي داخل الصفE رمن تفضيل الطالب �علم الt"مجة من خالل التد
ات ع^� اعتبار أن   .ر@eشطة داخل الفصل ل�ا تأثG" إيجا«ي ع^� أدا�Òم  � mختبا

ق لـصاqR اKLموعـة التجرJ6يـة وKôـم التـأثG" الـذي أظ�رتـھ قيمـة وو�عز الباحثة اتجاه الف ور
ة   ـ� التطبيـق البعـدي لالختبـار املعر ـ� مر«ـع إيتـا رإ�ـ� مـا يتمGـ¤ بـھ التعلـيم املع&ـوس مـن �غيGـ" الــصو

6ــــادة دافعيـــ¯�م للـــتعلم، كمـــا أنــــھ  ه  ـــ� تفعيــــل مـــشاركة الطلبـــة وتحفGـــ¤Vم و س، ودو زالنمطيـــة للـــد ر ر
Ëط�ا بال&ليات  � وقت يفعل التعلم وفق أبح ك الطلبة @جزاء و6تمكنو من  راث الدماغ بحيث يد نر

واحد، وتJسيط املفاVيم املعقدة،و6قلل اKRمود الذي تقدم بھ املعرفة واملفاVيم للطلبة من خـالل 
ات التقنية وال#"بو6ة رغبا�Ãم يلNO جديد قالب  � املادة التعليمية تقديم  .رو6ناسب التغG"ات والتطو
ل لذلك أن التعليم املع&وس يحو الطلبة من مجرد متلقGن للمعرفة إ�� مشاركGن  � التعلم، يضاف

ق الفرديـة بـGن املتعلمـGن،  ة وقت التعلم، و6راà� الفـر ووEس�م  � التغلب ع^� كثG" من معوقات إدا ر ِ
ُ

ات التفكGـــ" العليـــا لـــد�Ùم، و�6ـــيح إجـــراء املن لي¯�م عـــن الـــتعلم، و6ن´ـــN م�ـــا رو6ز6ـــد مـــن مـــسؤ اقـــشات و
��م وËـــGن املعلـــم، و6ز6ـــد فـــرص  نوطـــرح @ســـئلة العميقـــة، و6حقـــق التعـــاو بـــGن الطلبـــة و«عـــض�م، وËيـــ ُ

الــتعلم الـــذا�ي، و6مكــ��م مـــن مراجعــة املـــادة التعليميــة  ـــ� أي وقــت، وVـــذا �لــھ يـــنعكس إيجابــا ع^ـــ� 
ً ّ ُ

�àم ع^� الف�م والتعلم بطر6قة أسرع وأو�Ã   . راس�يعا�Õم وقد

 :السؤال الثا<يعرض ومناقشة نتائج  .2

مـــا فاعليـــة اســـتخدام اســـ#"اتيجية التعلـــيم املع&ـــوس اف#"اضـــيا  ـــ� : نـــص الـــسؤال الثـــاeي ع^ـــ�
ً

بt"مجــــة @ج�ــــزة الذكيــــة لــــدى طالبــــات املرحلــــة الثانو6ــــة  يتنميــــة اKRانــــب امل�ــــار التطبيقــــي املتعلــــق
 بمدينة جدة؟

ىحـصائيا عنـد مــستو قيوجــد فـر دال إ: لإلجابـة ع^ـ� Vـذا الـسؤال تــم وضـع الفرضـية التاليـة
ً

جــات طالبــات اKLمــوعتGن التجرJ6يــة والــضابطة  ــ� التطبيــق (α ≤ 0.05)الداللـة ربــGن متوســطي د
ات برمجة @ج�زة الذكية لـصاqR اKLموعـة التجرJ6يـة) التطبيقي(يالبعدي لالختبار امل�ار  تـم . رمل�ا
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نـــة حــساب املتوســطات اuRــسابية ألداء اKLمــوعتGن  ــ� التطبيــق البعــدي لالخ ، ثــم مقا رتبــار امل�ــار ي
، و6و�ــIndependent sample T test( q( لعي¸تــGن مــستقلتGن"T"املتوســطات باســتخدام اختبــار

ق نة واتجاVات الفر واKRدو التا�� نتائج املقا ر   :ل

  )6(لجدو

جــات متوســطي بــGن قuRــساب الفــر )Independent sample T test(اختبــار نتــائج   اKLمــوعتGن رد
  يالبعدي لالختبار امل�ار التطبيق   �التجرJ6ية والضابطة

 العدد اKLموعة @داة
 املتوسط
 اuRسا«ي

 mنحراف
 ياملعيار

جة  رد
 اuRر6ة

 )T(قيمةت
 الداللة

 Çحصائية
مر«ع 

 )η2(إيتا

  mختبار 2.84 13.23 30 التجرJ6ية

 3.42 8.09 31 الضابطة يامل�ار
59 6.364 

0.000  

 *دالة
0.41 

  (α ≤ 0.05)ى الداللة دالة عند مستو* 

 التطبيـق البعـدي لالختبـار قوجـود فـر بـGن متوسـطات اKLمـوعتGن  ـ�) 6(لي�بـGن مـن اKRـدو 
بt"مجـة @ج�ـزة الذكيــة لـصاqR اKLموعـة التجرJ6يـة، حيـث بلغـت قيمــة  املتعلـق) التطبيقـي(يامل�ـار 

ـــا ) 6.364(ت  ــــصائيا عنـــــد مـــــ)0.000(بداللـــــة إحـــــصائية قيم¯�ــ ـــ� قيمـــــة دالـــــة إحـ ، و®ــ
ً

               ىستو الداللــــــة
(α≤ 0.05) يــــة؛J6ـــة التجر ق، وقــــد أظ�ــــرت قــــيم املتوســــطات اuRــــسابية أن الفــــر لــــصاqR اKLموعـ

ق دالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو : لوËـــذلك، تــــم قبـــو الفرضــــية اuRاليـــة، وال�ــــN تؤكـــد ع^ــــ� ىوجـــود فــــر
ً

و
جــات طالبــات اKLمــوعتGن التجرJ6يــة والــضابطة  ــ� التطبيــق  (α≤ 0.05)الداللــة ربــGن متوســطي د

ات برمجة @ج�زة الذكية) التطبيقي(يالبعدي لالختبار امل�ار  لصاqR اKLموعة التجرJ6ية ال�N  رمل�ا
ست باستخدام التعليم املع&وس   .رد

Eس باسـتخدام uRـساب) η2(كما تم حساب قيمة مر«عإيتـا  التعلـيم الع&ـوس  ـ�  رتـأثG" التـد
ات برمجة @ج�زة الذكية، حيث بلغ  ، وتدل Vذه القيمة )Kô)0.41م التأثG" رمعرفة الطالبات بم�ا

̂ـــ� ع^ـــ� Kôـــم أثـــر كبGـــ"، إذ تقـــع  ـــ� مـــدى وVـــو  الفاعليـــة إلثبـــات �ـــوGVن حـــدده الـــذي املـــدى مـــن أع
جات متوسطات بGن التباين أن ،وVو ما pشG" إ��)0.14(  التطبيق البعدي  � طالبات اKLموعتGن رد

Eس باستخدام التعليم املع&وسطر6قة ال تأثG" إ�� يرجع )العم^�(التطبيقي  لالختبار   .رتد

اسات  ، (روتتفق Vذه النتائج مع نتائج د ؛ 2018؛الفيفـي واuRـسن، 2018يالغامدي والعطـو
ال�ـــــN أكــــدت ع^ـــــ� ) 2017؛ Kôــــاج، 2018ي؛ املن�ــــشر والعـــــديل، 2018دمحم وإبــــراVيم وعبدالـــــسالم، 

ات  ـــ� تحـــــسGن @داء امل�ـــــار للطـــــالب  ـــــ� مقـــــر رفاعليـــــة التعلـــــيم املع&ـــــوس  ــ اuRاســـــب \�ـــــ� وتقنيـــــة ي
  .املعلومات، خاصة  � �علم موضوعات الt"مجة

ق لـصاqR اKLموعـة التجرJ6يـة وKôـم التـأثG" الـذي أظ�رتـھ قيمـة  وو�عز الباحثة اتجاه الفر و
ىإ�ــ� أن التعلـيم املع&ـوس يحـو اuLتــو ) التطبيقـي( يامل�ـار  ـ� التطبيـق البعــدي لالختبـار مر«ـع إيتـا ل

ات اKRديـدة للt"مجـة و6رñـ�³ا لـدى التعلي´N إ�� مواقف �ع رلم حقيقية، وVـو مـا يناسـب �علـم امل�ـا
ات  ب ع^ـ� امل�ـا رالطلبة، كما أن وجود الفيديوVات التعليمية ال�N ت�يح للطلبة مراجع¯�ـا عنـد التـد ر
ـــة، وتقـــــديم  6بات العمليـ ، وتخـــــصيص وقــــت اuRــــصة بال&امـــــل لألeــــشطة التعليميــــة والتـــــد ر ــــ� امل×ــــ¤ ل



 برمجة ًفاعلية استخدام التعليم المعكوس افتراضيا في تنمية مهارات
 بثينة دمحم سعيد قربان/ د األجهزة الذكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة
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ابــــط مــــساعدة وأمثلــــة التغذيــــة الراجعــــة وا ولــــدعم مــــن املعلمــــGن واملعلمــــات Cعــــد اuRــــصة، وتــــوفر ر
�Õم ومـــــشا�ل�م مـــــن خـــــالل  رتطبيقيـــــة متعـــــددة، فـــــضال عـــــن مـــــشاركة الطلبـــــة لنمـــــاذج أدا�Òـــــم وتجـــــا

ً

ـــن  ب العم^ــــ�، و6قلــــل مــ ـــو وفرضــــا أفــــضل للتـــــد ـــك ي�ــــيح وقتــــا أطــ راKLموعــــات Çلك#"ونيــــة، �ــــل ذلــ
ً ً

ل
ات الt"مجةاملشكالت واملعوقات ال�N يواج��ا   .رالطلبة أثناء تطبيق م�ا

اسة   :رتوصيات الد

اسـة مــن فاعليــة اســتخدام اســ#"اتيجية التعلــيم املع&ــوس  ر ـ� ضــوء مــا توصــلت لــھ نتــائج الد
ات راف#"اضـــيا  ـــ� تنميـــة م�ـــا

ً
برمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة لـــدى الطالبـــات، فإنـــھ يمكـــن تقـــديم التوصـــيات  

  :التالية

6ب معل´ــــN ومعلمــــات اuRاســــب وتقنيــــة .1 ، رتــــد Eس املقــــر ر املعلومــــات باملرحلــــة الثانو6ــــة ع^ــــ� تــــد ر
خاصــة وحـــدة برمجـــة @ج�ـــزة الذكيـــة، باســـتخدام اســـ#"اتيجية التعلـــيم املع&ـــوس، ومتطلبـــات 
 Nات ال�Ëوكيفية تذليل الصعو ، Eس املقر رتوظيف�ا، وتنمية اتجاVا�Ãم نحو استخدام�ا  � تد ر

 .تواج��م

شادي ملعل´N ومعلمات اuRاس .2 ب وتقنيـة املعلومـات، يـتم فيـھ توضـيح ا³Rطـوات رإعداد دليل إ
Eس؛ بحيـث pــساعدVم  ـ� تطبيق�ـا وmسـتفادة مــن  رالعمليـة لتطبيـق التعلـيم املع&ــوس  ـ� التـد

 . ممG¤ا�Ãا  � تطو6ر �عليم موضوعات اuRاسب وتقنية املعلومات

Eس  .3 رتحفGــــ¤ معل´ــــN ومعلمــــات اuRاســــب وتقنيــــة املعلومــــات توظيــــف التعلــــيم املع&ــــوس  ــــ� تــــد
اتـــھ لـــدى الطلبـــة، وذلـــك مـــن خـــالل ، وتمنيـــة م�ا رموضـــوعات املقـــر  إضـــافة نقـــاط  ـــ� بطاقـــات ر

يأو مــــن خــــالل اســـتخدام أســــاليب التعز6ــــز املـــادي واملعنــــو ا³Lتلفــــة مـــن قبــــل قــــادة  التقيـــيم،
س ومشر � ومشرفات املقر راملدا  .ر

 .رقرتضمGن mس#"اتيجيات اuRديثة، مثل التعليم املع&وس،  � دليل املعلم للم .4

اسة   :رمق�)حات الد

اسة، مثل اسات ال�N تÔ" موضوع الد رتق#"ح الباحثة توجيھ الباحثGن إ�� إجراء Cعض الد   : ير

ــــوس  .1 ــــو اســـــتخدام التعلـــــيم املع&ـ ــN ومعلمـــــات اuRاســـــب وتقنيـــــة املعلومـــــات نحـ اتجاVـــــات معل´ـــ
Eس موضوعات الt"مجة راف#"اضيا  � تد

ً
. 

ات الt"مجـــة للطلبـــة املعوقــات ال�ـــN تواجــھ معل´ـــN ومعلمــات اuRاســـب  .2 روتقنيـــة  ــ� إكـــساب م�ــا
 .وسبل التغلب عل��ا

مــة ملعل´ــN ومعلمــات اuRاســب وتقنيــة املعلومــات باملرحلــة الثانو6ــة  .3 J6يــة الال زmحتياجــات التد ر
Eس موضوعات الt"مجة رالستخدام التعليم املع&وس اف#"اضيا  � تد

ً
. 

شــــادي ملــــساعدة معل´ــــN ومعلمــــات  .4 رتــــصو مق#ــــ"ح إلعــــداد دليــــل إ اuRاســــب وتقنيــــة املعلومــــات ر
Eس رباملرحلة الثانو6ة  � توظيف التعليم املع&وس اف#"اضيا  � التد

ً
 . 

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

399 

  قائمة املراجع

  املراجع
 امللك جامعة  � ال#"بية �لية طالبات اتجاVات). 2018. (آل إبراVيم، أمل عبدهللا واملنيع، أفنان دمحم

سالة ال#"بية وعلم . العم^� KانباR املقلوËة  � لالفصو اس#"اتيجية الستخدام سعود رمجلة 
  .26-15، )61(، النفس

ن  ، ترجمــة عبـــدهللا الــتعلم املقلـــوب بوابــة ملــشاركة الطــالب). 2015(وبG"جمــان، جوناثــان وســامز، آر
  .لمكتب ال#"بية العر«ي لدو ا³Rليج: ز6د الكيالeي، الر6اض

eــ³ìة (طبعــة املؤلــف : الــيمن. خبGــ" برمجــة @ج�ــزة الذكيــة) 2016. (جعيــدان، عبــدالرحمن فيــصل
  ).الك#"ونية

ات الt"مجــــة لــــدى ). Kô) .2017ـــاج، إســــماعيل دمحم رأثـــر اســــ#"اتيجية الــــصف املقلـــوب  ــــ� تنميــــة م�ـــا
اســات عرËيـة  ــ� ال#"بيــة وعلــم الـنفس .طـالب املعاVــد العليــا ، )87(رابطــة ال#"بــوG6ن العــرب، : رد

411-448. 

ـــات ال�واتـــــف الذكيـــــةواقـــــع تــــصميم واج). 2017. (قحمــــيض، شـــــ�د طــــار  �ـــــات املــــستخدم  ـــــ� تطبيقـ
ة[ رسالة ماجستG" غG" م¸شو دن]ر ر، جامعة الشر @وسط، @   .ق

6ـد ، فؤاد ف�يد، وآل مسعد، أحمد  زالدوسر فاعليـة تطبيـق اسـ#"اتيجية الـصف املقلـوب ). 2018. (ي
ا¹ـــNx لـــتعلم الt"مجـــة  ـــ� مقـــر اuRاســـب وتقنيـــة املعلومـــات لـــدى طــــالب  رع^ـــ� التحـــصيل الد ر

يلــصف @و الثــانوا ات العرËيــة املتحـــدة-اKLلــة الدوليــة لألبحـــاث ال#"بو6ــة .ل ، رجامعــة Çمــا
41)3( ،138-164.  

طبيعة اتجاVات معلمات اuRاسـب \�ـ� نحـو اسـتخدام اسـ#"اتيجية ). 2017. (السJيÉ�، حصة ف�د
Vـــر، زجامعـــة @-مجلـــة ال#"بيــة .الــصف املقلـــوب  ــ� محافظـــة ا³Rـــرج  ــ� ضـــوء Cعــض املتغGـــ"ات

1)173( ،58-292.  

ا�ــان ، عبداuRميــد  فــھ CــشG" والع×ــ¤ ، و رالــشمر ي فاعليــة اســتخدام اuLا�ــاة الكمبيوتر6ــة ). 2021. (زي
ات برمجـة تطبيقـات @ج�ـزة الذكيـة لـدى طالبـات املرحلـة الثانو6ـة مجلـة  .ر � تنمية Cعض م�ـا

  .440-411، )2(21، جامعة كفر الشيخ-�لية ال#"بية

ـــم ـــــــNx). 2014. (العبيــــــــدي، قاســـــ ــــــا الثقافيــــــــة. الواقــــــــع والطمــــــــوح: التعلــــــــيم mف#"اyـ ــــة فيالدلفيــ -مجلــــ
دن-جامعةفيالدلفيا   .56-48، )23(، ر@

6ـــــم عبداuLـــــسن ة مقبـــــل رالعبي&ـــــان،  Eس وحـــــدة ). 2016. (روالدVمـــــNxÖ، نـــــو ــــات تـــــد تقنيـــــات "رمعوقـ
جامعـة -يـةمجلـة ال#"ب . ـ� املرحلـة الثانو6ـة باململكـة العرËيـة الـسعودية"وËرمجة @ج�زة الذكية

Vر،   .478-452، )171(1ز@

ال eعــيم ف واتجاVــات ). 2017. (وعثمــان، إل�ــام جــالل، وحــسن، ر NO6 لتنميــة معــا رفاعليــة برنــامج تــد ر
-عالم ال#"بية .يمعلمات املرحلة املتوسطة والثانو نحو استخدام اس#"اتيجية التعلم املقلوب

د ا ات العلمية وتنمية املوا راملؤسسة العرËية لالس�شا  .63-1، )57(18لJشر6ة، ر

معوقات تطبيق اس#"اتيجية الصف املقلوب لدى معلمات اuRاسب ). 2021. (العو �، حنان سوEعد
ة   .123-98، )37(4، جامعة أسيوط - ةمجلة ال#"بي. ربمنطقة املدينة املنو



 برمجة ًفاعلية استخدام التعليم المعكوس افتراضيا في تنمية مهارات
 بثينة دمحم سعيد قربان/ د األجهزة الذكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة

 

 

400 

، عطا هللا عـودة فاعليـة الفـصل املقلـوب ع^ـ� تحـصيل ). 2018. (ىالغامدي، أحمد معيض، والعطو
ـــــال Eس مقــــــــر اuRاســــــــب وتقنيـــــــة املعلومــــــــات بمدينــــــــة طــ ــــــد ـــــ� تـ ــــط  ـــ رب الــــــــصف الثالـــــــث املتوســــ ر

 .161-141، )202(، جامعة عGن شمس - ةمجلة القراءة واملعرف .تبوك

فاعليـــة الـــتعلم ). 2018. (دمحم، عبــداuRلیم دمحم، وإبـــراVيم، مجـــدpعز�ز، وعبدالـــسالم، أحمـــد إبـــراVيم
ة  � تنمية م ات الt"مجـة @ساسـية لـدى تالميـذ الـصف @و زاملقلوب املدعم بالكتب املعز ل�ا ر

Vر،  - مجلة ال#"بية .Çعدادي   .330-298، )178(2زجامعة @

غــــدود مـــات الواقــــع والرVانـــات). 2020. (زمـــرج،  ة : زالتعلـــيم mف#"اyــــNx  ـــ� وقــــت @ ا اســــة حالــــة و رد زر
اســــات  ــــ� العلــــوم eÇــــسانية وmجتماعيــــ .ال#"بيــــة الوطنيــــة اKRزائر6ــــة مركــــز البحــــث -ةرمجلــــة د

د الJشر6ة   .144-99، )4(3اKRزائر، -روتطو6ر املوا

، عبدالكر6م صاqR، والعديل، عبدهللا بخليفـة أثـر اسـتخدام اسـ#"اتيجية الـتعلم ). 2018. (ياملن�شر
ـــــــة  ـــــالب املرحلــ ـــــــ� لـــــــــدى طــــ ــــات اuRاســـــــــب \�ــ ــــار لتطبيقـــــ ــــ� التحـــــــــصيل و@داء امل�ـــــ ــــــــوب  ـــــ ياملقلـ

املؤسسة العرËية للبحث العل´N والتنمية -ل#"بو6ة والنفسيةاKLلة الدولية للعلوم ا .املتوسطة
  .100-1، )11(، الJشر6ة

، Vــاeي صــt" وخــضر، نظلــة حــسن ومــصطفى، أكــرم فت ــ� 6ــر يو ي فاعليــة برنــامج وســائط ). 2014. (ز
ات الt"مجة لدي طالب  رمتعددة تفاعلية مق#"ح باستخدام برمجيات فالش  � تنمية Cعض م�ا

  .138-117، )149(، جامعة عGن شمس - جلة القراءة واملعرفةم .املرحلة Çعدادية

  : واملراجع �جن�يةاملراجع العر4ية باللغة @نجل}zية

Al-Awfi, H. (2021). Obstacles to applying the flipped classroom 
strategy among computer teachers in the Medina region. 
Education Journal - Assiut University, 4(37), 98-123. 

Al-Dosari, F& Al Massad, A. (2018). The effectiveness of applying 
the flipped classroom strategy on the academic achievement of 
learning programming in the computer and information 
technology course among first-year secondary students. 
International Journal of Educational Research - United Arab 
Emirates University, 41(3), 138-164. 

Al-Ghamdi, A&Al-Atawi, A. (2018). The effectiveness of the inverted 
classroom on the achievement of the third intermediate grade 
students in teaching a computer and information technology 
course in the city of Tabuk. Reading and Knowledge Magazine - 
Ain Shams University, (202), 141-161. 

Al Ibrahim, A & Al-Manea, A. (2018). Attitudes of female students of 
the College of Education at King Saud University to use the 
Flipped Classroom strategy in the practical aspect. Journal of 
Education and Psychology Message, (61), 15-26. 

Al Montashari, A&Al-Adeel, A. (2018). The effect of using the 
flipped learning strategy on the achievement and skill 
performance of computer applications among middle school 
students. International Journal of Educational and Psychological 
Sciences - Arab Foundation for Scientific Research and Human 
Development, (11), 1-100. 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

401 

Al-Nofaie, H.(2020). Saudi University Students' Perceptions towards 
Virtual Education during COVID-19 Pandemic: A Case Study of 
Language Learning via Blackboard. Arab World English Journal, 
11 (3), 4-20. 

Al-Obaidi, Q. (2014). Virtual Education: Reality and Ambition. 
Philadelphia Cultural Journal - Philadelphia University - 
Jordan,(23), 48-56. 

Al-Shammari, W& Al-Anzi, A. (2021). The effectiveness of using 
computer simulation in developing some smart device 
applications programming skills for secondary school students. 
Journal of the College of Education - Kafrelsheikh University, 
21(2), 411-440. 

Al-Subaie, H. (2017). The nature of computer teachers' attitudes 
towards using the flipped classroom strategy in Al-Kharj 
Governorate in the light of some variables. Journal of Education - 
Al-Azhar University, 1 (173), 58-292. 

Bergman, J &Sams, A (2015). Flipped learning is a gateway to 
student participation.translated by Abdullah Zaid Al-Kilani, 
Riyadh: Arab Bureau of Education for the Gulf States. 

Davenport, Casey E.(2018). Evolution in Student Perceptions of a 
Flipped Classroom in a Computer Programming Course. Journal 
of College Science Teaching, 47 (4), 30-35. 

Durak, H- Y.(2020). Modeling Different Variables in Learning Basic 
Concepts of Programming in Flipped Classrooms. Journal of 
Educational Computing Research, 58 (1), 160-199 

Durak, H- Y. (2018). Flipped Learning Readiness in Teaching 
Programming in Middle Schools: Modelling Its Relation to 
Various Variables. Journal of Computer Assisted Learning, 34 (6), 
939-959. 

Duart, J., &Sangra, A. (2010). Aprender en la virtualidad. (2ª ed.). 
Barcelona: Gedisa. 

Hajjaj, I (2017). The effect of the flipped classroom strategy on 
developing the programming skills of high school students. Arab 
Studies in Education and Psychology: The Arab Educators 
Association, (87), 411-448. 

Humaid, S. (2017). The Reality of User Interface Design in 
Smartphone Applications [Unpublished Master's Thesis], Middle 
East University, Jordan. 

Jaidan, A. (2016) Intelligent hardware programming expert. Yemen: 
Author's Edition (electronic version). 

Mahdiuon, R; Masoumi, D&Farasatkhah, M. (2017). Quality 
Improvement in Virtual Higher Education: A Grounded Theory 
Approach. Turkish Online Journal of Distance Education, 18 (1), 
111-131. 



 برمجة ًفاعلية استخدام التعليم المعكوس افتراضيا في تنمية مهارات
 بثينة دمحم سعيد قربان/ د األجهزة الذكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة جدة

 

 

402 

Marj, Z. (2020). Virtual education in a time of crisis, reality and 
stakes: a case study of the Algerian Ministry of National 
Education. Journal of Studies in Humanities and Social Sciences - 
Center for Research and Development of Human Resources - 
Algeria, 3(4), 99-144. 

Mohamed, A; Ibrahim, M&Abdel Salam, A. (2018). The effectiveness 
of flipped learning supported by reinforced books in developing 
basic programming skills for first year preparatory students. 
Journal of Education - Al-Azhar University, 2(178), 298-330. 

National Forum on Education Statistics. (2015). Forum Guide to 
Elementary/Secondary Virtual Education Data. NFES 2016-095. 
National Forum on Education Statistics: Georgia. 

Obeikan, R&Dahmashi, N. (2016). Obstacles to teaching the "Smart 
Devices Technologies and Programming" unit at the secondary 
stage in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Education - Al-
Azhar University, 1 (171), 452-478. 

Othman, I&Hassan, R. (2017).The effectiveness of a training program 
to develop the knowledge and attitudes of middle and secondary 
school teachers towards using the flipped learning strategy. The 
World of Education - The Arab Foundation for Scientific 
Consultations and Human Resources Development, 18(57), 1-63. 

Pando, Victor F.(2018). Teaching Trends in Virtual Education: An 
Interpretative Approach. Journal of Educational Psychology - 
Propositos y Representaciones, 6 (1), 485-505. 

Pattanaphanchai, Jarutas. (2019). An Investigation of Students' 
Learning Achievement and Perception using Flipped Classroom in 
an Introductory Programming Course: A Case Study of Thailand 
Higher Education. Journal of University Teaching and Learning 
Practice, 16 (5),1-19.  

Schwarzenberg, P; Navon, J; Nussbaum, M; Perez-Sanagustín, M& 
Caballero, D.(2018). Learning Experience Assessment of Flipped 
Courses. Journal of Computing in Higher Education, 30 (2), 237-
258. 

Waziri, H; Khader, N&Mustafa, A. (2014). The effectiveness of a 
suggested interactive multimedia program using Flash software in 
developing some programming skills for preparatory stage 
students. Reading and Knowledge Magazine - Ain Shams 
University, (149), 117-138. 

Yong, S; Tiong,; Chan, A&Khiew, P. (2021). A Flipped Classroom: 
Learning Experiences in Programming. International Journal of 
Virtual and Personal Learning Environments, 11 (1) , 23-37. 

 

  


